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Plataforma elevadora OPTIUM

Características tecnicasCaracterísticas gerais

Medidas da plataforma OPTIUM

OPTIUM é uma plataforma de elevação linear de um braço. Projetado para que pessoas com 
deficiência (com ou sem cadeira de rodas) possam ser autônomas.

Esta plataforma é especialmente indicada para estabelecimentos comerciais com até 3 degraus 
na entrada. Sendo dobrado quando não está em uso, deixa livre passagem para as pessoas a pé 
sem causar intrusão no espaço público.

Capacidade de carga: 300 Kg.

Rotação da plataforma: Manual

Cilindros: 1 cilindro de elevação

Mastro: 1 braço de elevação (dereito / esquerdo)
Padrão: mastro giratório

Equipamento da plataforma: Rampas automáticas no final da plataforma com 
sistema anti-aprisionamento

Comprimentos da plataforma: 1260 (padrão) - 1080 (opcional) - 1170 (opcional)

Larguras da plataforma: 820 (padrão) - 720 (opcional)

Controle remoto padrão: Controle remoto de cabo enrolado de 2 botões

Controlador rem. desdobrado (opc.): Controle remoto

Descanso (dobrado para um lado)        Posição desdobrada

Reposo (plegada hacia un lateral) Posición de desplegado

Reposo (plegada hacia un lateral) Posición de desplegado

1 DEGRAU

2 DEGRAUS

3 DEGRAUS

Necessário aumentar a 
rampa traseira

É necessário instalar uma base no 
2º degrau ao nível do patamar superior

Rellano mínimo 2.300mm

Max 
300mm Rellano mínimo 2.300mm

Max 
300mm

Max 
300mm

Max 
300mm

Max 
300mm

Max 
300mm  Rellano mínimo 2.300mm

Vive o mundo sem barreiras

A nossa missão é aconselhar e oferecer a solução de 
elevador de escada mais adequada às necessidades 
de cada utilizador, melhorando assim a sua qualidade 
de vida e dando-lhe uma maior autonomia. 

Desembarque mínimo 2.300mm

Desembarque mínimo 2.300mm

Desembarque mínimo 2.300mm

Descanso (dobrado para um lado)        Posição desdobrada

Descanso (dobrado para um lado)        Posição desdobrada
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