
SO

SECUR

Medidas e fixações

Características tecnicas

Capacidade de carga: padrão 250 Kg. e máximo 300 Kg.

Inclinação máxima: 60º

Bateria: 230 V.

Velocidade: 0,10 m./s. - 0,15 m./s.

Baterias: a cadeira pode ser usada temporariamente sem energia.

Diferentes tamanhos de plataforma.

Fixações do poste central

Pós-fixação

Fixação de parede

Nota: com rampa lateral 
a largura aumenta 150mm

Fixació pals

Nota: deve ser feito
um chanfro de 50x50
altura 1800

Espessura mínima da parede 200mm

Vive o mundo sem barreiras

Plataforma elevatória

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

info@valida.pt

800 11 02 33

www.valida.pt

Nota: com rampa lateral 
a largura aumenta 150mm

Nota: com rampa lateral 
a largura aumenta 150mm



Plataforma elevatória SECUR

OpcionaisCaracterísticas gerais

Acabamentos

SECUR é a plataforma mais segura, silenciosa, confiável e potente do mercado. O seu sistema de 
tração patenteado, através de roletes em guias de aço inoxidável, torna-o a opção mais versátil, 
limpa e adequada a qualquer necessidade, por mais complexa que seja.

As cores e acabamentos reproduzidos neste catálogo são indicativos e podem variar ligeiramente dos reais.

Cores dos postes e chassis

RAL 7035 RAL 9001 RAL 9005 Qualquer outra cor à escolha da 
gama RAL (com custo adicional)

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

Funciona com baterias auto-recarregáveis.

Todas as funções são automáticas.

Diferentes cores de chassis e guias.

Braços de segurança e rampas de acesso 
automáticas.

Plataforma totalmente dobrável.

Regulador de velocidade.

Instalação rápida e sem obras.

Instalação em todos os tipos de escadas.

Sistema de tração através de roles pneumá-
ticos. A única solução do mercado sem 
necessidade de lubrificação.

Tela LCD de autodiagnóstico.

Paradas magnéticas, movimento progressi-
vo e deslocamento sem buracos.

Chanve de segurança.

Sensores de segurança sensíveis ao toque.

Controles remotos sem fio.

Assento rebatível em couro sintético.

Diferentes tipos de fixação das guias (degraus, parede, vão de escada, etc.)

Versão exterior com guia e coberta aquecidas.

Acesso lateral.

Comandos de parede (painel de botões).

Sinais ópticos e acústicos: quando a plataforma está em movimento, pode-se ver e ouvir alguns 
sinais que indicam que está funcionando.

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. 
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