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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

Equipamento: Plataforma Vertical 
HDP-V 

 

Características Gerais 
Pertencente à gama alta de plataforma sobe escada, 
a HDP-V é projetado para eliminar barreiras arquitectónicas, 
com deslocamento vertical em edifícios, tanto para empresas 
como para particulares, facil de usar e totalmente 
confiável, permite o trânsito a todas as pessoas 
com deficiência, ou em uma cadeira de rodas. 

 

Especificações 
Sistema de propulsão por meio de um cilindro de simples 
efeito hidráulico (tipo êmbolo) ou telescópica sincronizados 
tanto o Direct Push, nas pressões de 50 bar. 
Central de solenóide hidráulica progressiva iniciar 
e parar a descida de controle manual. 
Velocidade nominal de 0,10 m / s. 
Manobra de alimentação de 24 V de "contato permanente". 
O aparelho só funciona quando o botão for pressionado. 
Botão de paragem equipados  (ligado / desligado), 
indicação visual de comissionamento e cima e para baixo. 
Duas paragens. 
Dimensões padrão 1000 x 760 mm (W-alavanca). 

Deslizamento Flat. 
Possibilidade de até três embarques. 
Reajustamento automático, o computador recupera o 
nível da planta, quando a plataforma desce por razões 
alheias à operação normal. 
Motor trifásico HP (750 W /). 
Armário para o painel de controle hidráulico e 
elétrico com chave de abertura especial. 
Acabamento em RAL 7035 e RAL 9005 combinado. 
Sistema de Segurança 
Proteção automática, com a pressão para cima 
ou para baixo e sistema de embreagem overstress 

no movimento de colisão com obstáculos. 
Limite de segurança dos contactos do interruptor para evitar o 
aprisionamento por peças em movimento da plataforma. 
Segurança de sobrepressão Valvular. 
Pára-quedas hidráulicas. 

 

Opcional 
Base automatizada a dobrar por "pressão constante" 
Motor 1,5 hp fase única potência (1125 W). 
Controle remoto: para executar as mesmas funções · 
a partir de plataforma ou botões externos (a pressão constante). 

 

Escala da aplicação Capacidade 
de carga: 225 kg. Velocidade 
nominal de 0,10 m / s. Apropriado 
para uso de pessoas 
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FICHA TÉCNICA 

PLATAFORMA VERTICAL HDP-V 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

Equipamento: Plataforma Sobe Escadas 
HDP- I 

 

Características Gerais 
Pertencente à gama alta de plataforma sobe escada, 
a HDP-I  é projetado para eliminar barreiras arquitectónicas, 
com deslocamento vertical em edifícios, tanto para empresas 
como para particulares, facil de usar e totalmente 
confiável, permite o trânsito a todas as pessoas 
com deficiência, ou em uma cadeira de rodas. 

 

Especificações 
Sistema de propulsão por meio de um cilindro de simples 
efeito hidráulico (tipo êmbolo) ou telescópica sincronizados 
tanto o Direct Push, nas pressões de 50 bar. 
Central de solenóide hidráulica progressiva iniciar 
e parar a descida de controle manual. 
Velocidade nominal de 0,10 m / s. 
Manobra de alimentação de 24 V de "contato permanente". 
O aparelho só funciona quando o botão for pressionado. 
Botão de paragem equipados  (ligado / desligado), 
indicação visual de comissionamento e cima e para baixo. 
Duas paragens. 
Dimensões padrão 1000 x 760 mm (W-alavanca). 
Deslizamento Flat. 
Possibilidade de até três embarques. 
Reajustamento automático, o computador recupera o 
nível da planta, quando a plataforma desce por razões 
alheias à operação normal. 
Motor trifásico HP (750 W /). 
Armário para o painel de controle hidráulico e 
elétrico com chave de abertura especial. 
Acabamento em RAL 7035 e RAL 9005 combinado. 
Sistema de Segurança 
Proteção automática, com a pressão para cima 
ou para baixo e sistema de embreagem overstress 
no movimento de colisão com obstáculos. 
Limite de segurança dos contactos do interruptor para evitar o 
aprisionamento por peças em movimento da plataforma. 
Segurança de sobrepressão Valvular. 
Pára-quedas hidráulicas. 

 

Opcional 
Base automatizada a dobrar por "pressão constante" 
Motor 1,5 hp fase única potência (1125 W). 
Controle remoto: para executar as mesmas funções · 
a partir de plataforma ou botões externos (a pressão constante). 

 

Escala da aplicação Capacidade 
de carga: 225 kg. Velocidade 
nominal de 0,10 m / s. Apropriado 
para uso de pessoas 
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FICHA TÉCNICA 
PLATAFORMA SOBE ESCADAS HDP- I 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

 

Equipamento: Plataforma Elevatória Vertical HDP1 
 

 

Características  Gerais 
Projetado para superar barreiras arquitectónicas 
através do seu movimento vertical, 
permitindo uma altura máxima de até 
3000 mm com uma carga 
máxima de 300 kg. 
Especificações 
Utiliza um cilindro  simples 
de efeito hidráulico 
(tipo êmbolo) ou telescópica sincronizados, 
tanto o Direct Push, nas pressões de 50 bar. 
Central iniciar solenóide hidráulica 
progressiva e parada manual descida 
de emergência de controle. 
Comando teclado fornecidos com cabine 
chave principal, 
Plataforma equipada com corrimão de metal e vidro 
para 1.200 mm. corrimãos de aço inoxidável. 
As portas de camarotes para carga e descarga chão 
quando o buraco não está fechado. 
borracha preta anti-derrapante  tipo de piso "Buttons". 
placa de guia brasileiro está fechado. 
Motor: Fase 1 HP (750 W), 
monofásico 1,5 cv (1.125 W). 
Número de paradas: dois. 
Velocidade de elevação: 0,10 m / s. 150 mm. 
Dimensões de base padrão: 1.250 x 950 mm. 
Pintura RAL 7035 e 9005. 
Sistema de Segurança 
Dispositivo anti-esmagamento  sob o cockpit 
Manobra a 24 V, botão de pressão constante, 
o aparelho só funciona quando o botão for pressionado. 
Emergência para baixo por 
falta de energia. 
Opcional 
Motor 1,5 cv fase única de 60 Hz 
Diferente de medidas padrão. 
Controle remoto. 
Switch, o que impede a plataforma em 
caso de sobrecarga. 
Seat dentro da plataforma. 
Portas de patamar e placa de vidro 
Semi-automático  das portas de patamar. 
Prato terminar. 
Escala da aplicação 
• Capacidade de carga: 300 kg. 
• Velocidade nominal de 0,10 m / s. 
· Tour 3000 mm de proporção máxima de 2:1. 
· Apropriado para uso de pessoas 
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FICHA TÉCNICA 
PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL HDP1 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

Equipamento: Cadeira Sobe Escadas Curva Flow 
 

 

 

Felicidade 
Um mundo de mobilidade e liberdade que lhes são prestados. 
A capacidade de mover-se facilmente dentro da 
sua casa com estilo. 
A liberdade para fazer a sua rotina diária com facilidade. 
cadeira elevatória Flow. 

 

Elegância 
cadeira Flow encaixa perfeitamente com a 
decoração de sua casa e permanece compacto e 
pronto para uso. 
Terá acesso a cada piso, a qualquer momento. 
Quando não estiver em uso, os encostos de cabeça, 
e o assento dobram-se facilmente. 
Para maximizar o espaço no início e no final da escada, 
o fluxo ferroviário podem espalhar-se para estacionar 
a cadeira ao virar da esquina,  Todas essas características 
fazem uma adição discreta de fluxo para sua casa. 

 

Versatilidade 
A versatilidade única Flow ajuda entrar e sair da cadeira. 
Flow está disponível com a opção de troca manua e automático. 
Quando a largura da escada é um desafio, a viagem avançadas 
de apoio com rotação automática, permite que a cadeira 
com apoio para os pés a girar durante a viagem, 
permitindo a passagem através da parte mais 
estreita da escada. 
Esta é uma característica única do Flow, 
garantindo que as etapas sejam flexíveis, 
mesmo tão perto quanto 61 cm. 

 

Excelência 
O trilho de fluxo: Excelente Engenharia e Design. 
A cadeira  viaja em um sistema de monotrilho 
em ambos os lados da escada. 
A faixa foi especialmente projetada para ficar muito 
perto do final da escada e, assim, maximizar o espaço, 
A pista tem apenas 8 cm de diâmetro e quatro cores disponíveis 
para garantir a harmonia com a decoração da sua casa. 
propriedade Rail "start vertical" é uma opção para 
economizar espaço, se há uma obstrução, como uma 
porta ao pé da escada, desembarques múltiplos ou um 
desenho incomum,  pode ser personalizada para 
caber praticamente qualquer tipo de escada. 
Características especiais 
Fácil de usar e possui joysticks no braço (standard). 
Joystick Ergonómico (opcional). 
Controle de chamadas e envio de comando, 
chamada Flow por controle remoto. 
Adicionado conforto e segurança para os braços curvos. 
Dobra-se facilmente em um único movimento. 
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CARACTERISTICAS 
 

CADEIRA SOBE ESCADAS CURVA FLOW 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

 

Equipamento: Plataforma Sobe Escadas Recta 

HomeGlide 
 

 

Vive uma vida activa e independente com a ajuda de HomeGlide. 
Pode mover-se em todos os níveis da sua casa com o máximo 

de conforto e segurança. HomeGlide é uma adição atraente 
e discreta em sua casa, combinando elegantemente na sua 
casa e sempre pronto para uso. 
Suave e segura - HomeGlide irá levá-lo subir e descer as escadas 
sempre que precisar ... porque você merece o melhor. 
A cadeira elevatória HomeGlide foi desenvolvido com o nosso 
princípio de One Vision Design. Trabalhando de perto com 
ergo-terapeutas e grupos de foco internacional, 

A HomeGlide realmente é a cadeira da próxima geração. 
Ao consultar especialistas em ergonomia, assim como proprietários 
existentes instalar a HomeGlide é simples, 
robusto e acima de tudo, atendem aos requisitos de acessibilidade. 
simplicidade HomeGlide permite que a cadeira a ser 
instalado em sua casa rapidamente. Embutida diretamente nas 

suas escadas , a cadeira desliza rapidamente ao longo de uma faixa 
de alumínio. Após a instalação, o HomeGlide é fácil de operar, 
com um joystick fácil de usar, basta mover para a 

esquerda ou direita, cima ou para baixo sua escadaria. 
HomeGlide é alimentado por uma bateria recarregável 
de longa duração que é recarregado simplesmente 
plugando-o a sua tomada de parede mais próxima. 
Para maior conveniência, HomeGlide está disponível 

com dois aparelhos de controle remoto. Os aparelhos de design 
slim também pode ser posicionado na parte superior e inferior 
da escada para que você possa chamar de seu HomeGlide 

a qualquer momento e isso torna mais fácil para novos membros 
do seu agregado familiar para usar a cadeira. 
Qualidade, serviço e confiabilidade são fundamentais para o 
nosso projeto . HomeGlide adere à certificação de 

segurança mais recentes rigorosas internacional, 

você pode ter certeza do melhor serviço e níveis de qualidade. 
Para ajudá-lo a entrar e sair da cadeira de segurança no topo 

da sua escadaria, HomeGlide tem um comando manual giratório 
como padrão,um cinto de segurança também é equipado de série. 
Sensível à pressão em torno da orla fornece segurança 
extra em caso de uma obstrução na sua escada e apoio para 
os pés protege contra qualquer risco de armadilhagem. 
Uma chave liga / desliga também é equipado de série, 
isso mantém as baterias carregadas caso vá de férias e 
desligar o HomeGlide. 
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Plataforma Sobe Escadas Recta 
 

HomeGlide 
 

 

 

Características Especiais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões 
 

 

 

 

 

 

Largura total 
 

 

Largura do assento 
 

 

 

 

 

Quando não está ligada 
 

Profundidade do assento 
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Cadeira Sobe Escadas 
Deluxe 140 Stairlifts MediTek 

 

 

Muito segura  e estavel,  a cadeira  sobe escadas 
Meditek, pode ser controlada por uma alavanca de 
controle  remoto  ou por um joystick  simples, 
localizado no braço a sua escolha, 

Os circuitos  eletrônicos da MediTek permite 
que não haja barulho  ou guinada  no início 
ou final de sua jornada. 
aumentando a sensação de segurança e estabilidade. 
A Cadeira  só funciona a menos  que o assento  esteja 

na posição  para a frente para garantir  a sua segurança. 
Capas  de segurança sensíveis ao toque 

se houver  obstrução na escada,  em qualquer direção, 
ela suspende de imediato do curso nesse sentido  e 
viaja no sentido  oposto  para permitir 
a obstrução seja removida 
Sistema  Único de carregamento ICCC 
O MediTek 140 inclui como padrão  a ICCC 
próprio  sistema  de tarifação, esta é uma 
característica única do MediTek cadeira  sobe ecadas. 

 

 

Display  visual  de diagnóstico 
O MediTek 140 tem um display  digital 

de diagnóstico montado na parte superior 
da unidade. 

 

 

Equipamentos opcionais disponíveis Uma 
vasta gama de equipamento opcional está 
disponível para a cadeira  MediTek 140, 
incluindo plataformas, dobradiças, ligações 
apoio para os pés do banco,  para as cadeiras 
sobe escadas 

O MediTek 140 está disponivel nas cores 
azul e verde azulado 

 

 

Sistemas de travagem mecânica 

O MediTek 140 é equipado de série com sistemas 
de freio à prova de falhas de componentes 
eletrônicos e mecânicos para que não ocorra  uma 
subida  ou descida  descontrolada. 
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Cadeira Sobe Escadas Curva 
Platinum 

 

Na Platinum preocupamos com as necessidades dos nossos clientes. 
Estamos confiantes de que os nossos produtose serviços podem fazer uma 
diferença real e facilitar-lhe a vida permitindo manter ou reconquistar a 
independência em sua própria casa. 

 

Conforto e Segurança 
Existem diferentes requisitos para as pessoas que precisam de uma cadeira elevatória, 
conforto e segurança estão no topo da lista.A Platinum Curva incorpora um motor PMDC 
para assegurar uma transição suave epasseio suave e trilho duplo 
sistema de nivelamento mecânico prevê suavee mais estável nas curvas de viagens 
e cantos. Além disso, o assento incorpora estofamento e amortecimento. 

A cadeira elevatoria vem com um cinto de segurança retrátil de estilo, o assento pode 
girar tornando mais fácil para os usuários a sair na parte superior da escadas. 

Por segurança, o apoio para os pés e transporte incorpora uma série de pressão 
bordas de segurança sensíveis que parar o elevador imediatamente, se entrar em 
contato com eventuais obstruções. O motor tem um freio especial de segurança 
inerente, que desacelera o elevador e impedi-lo de viajar muito rápido na descida. 
A unidade também vem com um interruptor de chave para evitar o uso não autorizad 
pelos visitantes jovens e crianças.A Platinum Curva Stairlift é projetado para tornar a vida 
mais fácil para si e uma vez instalados muito rapidamente se torna uma adição valiosa 
para a casa. Sabemos que um das coisas mais importantes que os nossos clientes 
exigem é a facilidade de operação. Nós também sabemos que a confiabilidade 
é imprescindível para os usuários e como é importante que uma cadeira elevatória 

deve ser livre de problemas . O joystick e controles remotos garantem uma elevação 
simples de ligar e executar. Cada trilho é construído para caber a escada da casa de 
nossos clientes. Temos investido em novos processos de fabrico e de máquinas de 
precisão, de modo que cada elevador é feito sob medida para adaptar aos padrões 
da sua escada. O sistema de diagnóstico a bordo informa e ajuda com as funções 
e fornece detalhes operacionais e de serviço de diagnóstico fácil. poderosas baterias 
garantem que mesmo em caso de falha de energia eléctrica a cadeira pode 

operar normalmente. O sistema de gerenciamento de bateria só permitem o 
levantamento de iniciar uma viagem, se houver energia suficiente para completá-lo. 
Giro motorizado Seat Este recurso gira automaticamente o banco no topo da 
as escadas quando você estiver pronto para pousar e é perfeito para qualquer 
um que pode ter dificuldade giratória do banco em torno manualmente . 
O apoio para os pés pode dobrar-se ao toque de um botão e é ideal para pessoas 
que têm dificuldade de se curvar. 

 

Facilidade de uso e operação confiável 
Entendemos o quanto a dependência muitos de nossos clientes depositam em 
nossos produtos. É por isso que não vai comprometer a qualidade de 
construção. A atenção aos detalhes e excelência em engenharia é evidente na 
Cadeira curva Platinum nossos materiais são de alta qualidade 
Além da excelência na fabricação excepcionais, cada elevador deve passar por 
inspeções de qualidade numerosos e cumprir as normas necessárias, que 
Inclui um passeio de teste completo antes de sair da fábrica. 
Todos os nossos stairlifts estão garantidas com um mínimo de 12 meses de garantia. 
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Cadeira Sobe Escadas Curva 
Platinum - Características Técnicas 

 

 
 

Platinum Curve 
A  apoio para os pés do chão ao fundo 

B  Topo de apoio para os pés para cima do banco 

C  Topo da sede para o início de armas 

D      Top de armas para o topo da banco de trás 

E  Altura 

F  Duração de apoio para os pés 

G      Frente de apoio para os pés para trás da perna 

H  Encosto do assento de trás da perna 

I  Largura entre braços 

J  A largura total 

K  largura do apoio para os pés 290 11.4 

L  Footrest offset 

M      Dobrado largura apoio para os pés 

N  Newel post típico 

O  Newel post para o interior do transporte ferroviário 

P  180 Bend em centro ferroviário até o centro da típica 

Q      Newel post para o interior do transporte ferroviário 

R   Raio de curvatura sobre a linha central (min) 

S  Frente do nariz cair a primeira etapa 

T  raio de giro mínimo de parede 

U  Assento ao piso (Em uma linha horizontal sobre) 

V  apoio para os pés ao chão (Em uma linha horizontal sobre) 

W      Centro do tubo para o chão 

X  De volta da cadeia (no interior) para parede 

Y  Top de apoio para os pés ao chão (Na partida normal) 

Z  Apoio de braço para 1 riser (na típicas começam a * 52) 

mm 
54 

494 
244 
261 

1041 
329 

65.1 
39 

541 
589 
290 

49 
363 

90x90 
136 
400 
136 
200 
300 
660 
589 

95 
140 
115 

58 
610 

 

 

* Etapa típica: altura de 180 milímetros 

As medidas são apenas um guia e sujeitas a exame do local e do cliente 
 

                                                                          

 

 

                                                                         Sos elevadores lda  - O FIM DAS BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 
                                                Rua da Angola nº06, São Vicente Telf: 231 00 07  - Movel  :983 58 74 
                                                email: sos-elevadores@hotmail.com 
 

mailto:sos-elevadores@hotmail.com


 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

 

Equipamento: Plataforma Elevatória Vertical  Sistema de Tesoura 
 

 

MODELO: Paris A 
 

 

Esta plataforma é capaz de desenvolver um plano 

de circulação vertical,  ou apenas  para servir a níveis bem definidos, 

com um desnível  máximo  de 2000 mm, é ideal para transportar 

pessoas  idosas ou que têm dificuldade com escadas,  as pessoas 

com mobilidade reduzida  ou cadeira  de rodas, se necessário, 

com assistência. 

Os controles  de bordo são fáceis de usar  pelas pessoas 

com deficiência. 

A plataforma é feita com o exterior  hidráulica e elétrica  para 

facilitar qualquer  tipo de manutenção ou reparação futura. 

Deve ser selecionada a partir de uma sala, de preferência 

dentro de 3 metros do carro, onde a posição  e estrutura  de controle. 

A instalação pode ser facilmente realizados tanto no interior 

de edifícios  e no exterior. 

Todos os sistemas  podem ser equipados com portas motorizadas 

e de descida  de emergência é controlada a partir da plataforma. 

Está equipada  com todos os sistemas 

de segurança exigidos  pelos regulamentos. 

acabamentos e acessórios especiais  podem ser feitos sob pedido. 

Este tipo de sistema  é adequado para uso em ambos os 

edifícios  públicos  e privados.  Também  é adequado das 

obrigações impostas  no caso de nova construção ou 

renovação, pela Lei 13 de 09/01/89,  e MS 236, de 14/06/89, 

relativa  à redução  de barreiras  arquitetônicas em condomínios, 

hotéis, restaurantes, bares, lojas, escritórios e 

outros locais de acesso público. 

Especificações: 

Capacidade 300 kg 

Chão coberto  com material  antiderrapante, 

pode ser preparado para o revestimento em pedra 

(azulejo,  mármore, etc.) 

Válvulas  de segurança para o bloqueio  automático 

para baixo de uma ruptura de canos hidráulicos 

Eletro-válvula de alívio de pressão  externa  para 

evitar sobrecarga e redução  de emergência manual 

Automático de descida  de emergência com 

bateria reserva  (opcional) 

Fonte de alimentação 220V fase única (220/380 V 

50 Hz trifásico  opcional)  Desembarque e de 

bordo, de baixa tensão (24 V) 

Grades  e portões  de bordo com fechaduras de segurança, 

eito de alumínio  e vidro de segurança resistente ao tempo 

Nas laterais  livre sob a plataforma de foles proteção  robusta 

feita de PVC reforçado com suportes  de metal e aço inox 

impede  o acesso à área abaixo para evitar o esmagamento 
 

 

                                                Sos elevadores lda  - O FIM DAS BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 

Rua da Angola nº06, São Vicente Telf: 231 00 07  - Movel  :983 58 74 
                                              email: sos-elevadores@hotmail.com 

 
  15

mailto:sos-elevadores@hotmail.com


 

16   

 

 

 

 

Plataforma para Cadeira de Rodas 
HBL FLYER 

 

 

. . . Desfrute da liberdade 
de mobilidade completa! 

 

O HBL Série é uma plataforma para 
cadeiras de rodas 
muito compacta e silenciosa 
desenvolvida a partir de um ponto 
de vista do usuário. 
Foi exclusivamente para acolher os desejos e 
as necessidades de cada usuário. 
A Série HBL é extremamente flexível e é 
adequado para uma variedade de 
especificações e  diferentes construções. 

 

O HBL esta disponível para atribuir uma  elevação 
até 1 m, em três modelos diferentes, 
oferecemos a possibilidade acesso 
na saída ou na entrada. Uma série 
de produtos exclusivos e 
inovadores  com uma riqueza de idéias que 
sublinha a nossa compreensão 
dos problemas cotidianos enfrentados 
pelas pessoas com mobilidade reduzida. 
• Extremamente fácil de conduzir em 
devido ao mínimo 
altura de apenas 40 mm (tipo G) ou 50 mm 
(Tipo E) 
• Extremamente silenciosa 
•Viagem tranqüila 
• Feita de material resistente à corrosão 
• Adequado para uso interno e externo 

 

INSTALAÇÃO 
• Não é necessário poço 
• Pequenas dimensões 
• Fácil instalação, sem fixação suplementar 
• Fonte de alimentação simples (230 V) 
• Ideal para novas construções, reconstruções e 
renovações 

 

CONFIGURAÇÕES INDIVIDUAIS 
• O sistema de controle pode ser escolhido, 
quer como um controle remoto por 
cabo ou controle remoto fm. 
O tratamento pode ser eleito em função 
nas necessidades dos clientes. 
Disponíveis em 
botões cogumelo, botões de pressão ou joystick 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

 

Equipamento: Plataforma Elevatória Vertical Sistema de Tesoura 
 

 

MODELO: Paris  C 
 

 

Esta   plataforma é capaz  de desenvolver um plano 

de circulação vertical, ou apenas para servir  a níveis  bem definidos, 

com um desnível máximo de 2000 mm, é ideal para transportar 

pessoas idosas  ou que têm dificuldade com escadas, 

as pessoas com mobilidade reduzida ou cadeira de rodas, 

e necessário, com assistência. 

Esta plataforma possui  um eixo especial de fechado e delimitado com 

portas  de patamar, com recurso de segurança para um usuário 

ou os dois ela pode oferecer espaços adequados 

em vidro de alumínio à prova  de toalha 

e / ou painéis de alumínio isolados. 

Os comandos são fáceis  de usar pelas  pessoas com deficiência. 

A plataforma é feita com o exterior hidráulica e 

elétrica para facilitar qualquer tipo de 

manutenção ou reparação futura. 

Deve  ser selecionada a partir  de uma sala, de preferência 

dentro  de 3 metros do carro,  onde a posição 

e estrutura de controle. 

De fácil instalação no interior de edifícios e no exterior. 

Todos  os sistemas podem ser equipados com portas 

motorizadas e de descida de emergência é 

controlada a partir  da plataforma. 

Está equipada com todos  os sistemas de 

segurança exigidos pelas  normas européias. 

acabamentos e acessórios especiais pode ser feito sob pedido. 

Este tipo de sistema é adequado para uso em 

edifícios públicos e privados. Também é adequado das 

obrigações impostas no caso de nova construção ou 

renovação, pela Lei 13 de 09/01/89, e MS 236, 

de 14/06/89, relativa à redução de barreiras arquitetônicas 

em condomínios, hotéis,  restaurantes, bares,  lojas, 

escritórios e outros  locais  de acesso público. 

Especificações: 

Capacidade 300 kg 

coberto com material antiderrapante, pode ser 

fornecido para o plano  preparado para o revestimento 

em pedra  (azulejo, mármore, etc.) 

Válvulas de segurança para o bloqueio automático 

para baixo  de uma ruptura de canos  hidráulicos 

Eletro-válvula de alívio  de pressão externa para 

evitar  sobrecarga e redução de emergência manual 

Automático de descida de emergência com 

bateria reserva (opcional) 

Fonte  de alimentação 220V  fase única  (220/380 V 

50 Hz trifásico opcional) Desembarque e de 

bordo, de baixa  tensão  (24 V) A pedido: 

Estrutura de contenção feita de perfis  de alumínio com porta 

inferior e superior da porta,  com trava de segurança, tampão 

de vidro à prova  e / ou painéis de alumínio isolados 

O pedido  pode ser motorizado de abertura 

e fechamento de portas  e portões 



 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

Equipamento: Plataforma Sobe Escadas 
SUPRA/SUPRA LINEA 

 

Fácil de instalar 
Nossos  produtos  podem ser instalados de forma rápida e 
sem qualquer  trabalho.  Nosso modelo  de linha Supra pode ser 
reutilizado para uma inclinação etapa completamente diferente. 

 

Fácil de usar 
Avançado design ergonômico desenvolvido em 
estreita  colaboração 
com grupos de consumidores, torna nossos produtos  mais 
fáceis de usar, mais confortável e confiantes no mercado. 
A capacidade de gerenciar  completamente todas as funções 
do computador com apenas  um joystick  com a automação 
completa  do seu funcionamento permite  ao usuário  desfrutar 
de total liberdade  de mobilidade. 
linha Supra pode ser, sem dúvida,  o auge da nossa vasta 
experiência em plataformas inclinadas. Cores suaves, 
formas,  braços de segurança curvos e pouso dobrar 
mínimos  são apenas  algumas  das suas vantagens. 
Uma seleção  de qualidade 
Supra Linea é fabricado  com componentes de qualidade. 
Todas as superfícies expostas 
(plataforma, ferroviário, braços de segurança) 
são feitas de alumínio  anodizado para garantir  um produto 
livre de corrosão.  A excelência da Supra Linea reside na precisão 
de sua construção e aparência estética.  O seu projecto  se 
encaixa bem em qualquer  ambiente. A Supra Linea pode ser 
instalado  em postes ou diretamente na parede vertical de 
concreto armado. 
Opções 
Linha acima em sua configuração básica oferece  uma ampla gama 
de acabamentos. Pode ser melhorado com a adição da opção de 
plataforma automática, alarmes  sonoros  e visuais,  aumento 
de velocidade (0,14 m / s), soft start, bateria,  controle  remoto, 
bancos  rebatíveis e rampa lateral. 

Segura,  confiável e robusto 
Supra Linea (com CE, TUV) e está em conformidade com 

a nova Directiva  Europeia  2006/42  CE, que entrou em vigor 
em dezembro de 2009. A plataforma é equipada  com 
dispositivos para evitar lesões e aprisionamento. sensor de 
excesso  de peso está disponível como uma opção. 
A capacidade de carga de 325 kg e dimensões da plataforma 
até 1250 x 900 mm.,Supra Linea é uma boa escolha  para uso 
extremo.  Supra linea é projetado  para interior e exterior 
(Ip55 certificação estarão  disponíveis a partir de janeiro de 2009). 
Especificações Técnicas 
Carga máxima:  150 kg - 250 kg 
Velocidade: 0,07 m / s. 
Sistema  de movimentação: Pinhão e cremalheira 
Power: 0,75 kW Alimentação: 230 Volts 50 Hz 
Tensão  de controle:  24V DC 
Raio mínimo  de curvatura  180 milímetros 
Máximo  de viagens:  40 m 

ângulo máximo:  45 º Plataformas Standard: (CxL) 860x710, 
860x650,  1050x850mm 
A largura mínima  das escadas:  de 943 mm (plataformas especiais) 
Peso: 175 kg corpo da máquina 
Papel de alumínio  de 15 kg / m Declaração 
de Conformidade: 98/37/CE  Certificação: 
CE, TÜV Principais opções:  Intermediário 
pára Controles da plataforma 
Os tamanhos especiais  plataforma personalizada Banco rebatível 
Plataformas e fichas automáticas de segurança dobrada 
de emergência para baixo alarmes  sonoros  e visuais 
Aumenta  a velocidade de 13 cm / seg 
Bateria de Emergência 
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Plataforma Sobe Escadas 
SUPRA/SUPRA LINEA 

 

 

Especificações Técnicas: Supra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações Técnicas: Supra Linea 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

Equipamento: Plataforma Elevatória Vertical AE-H1 
 

Características  Gerais 
Projetado para superar barreiras arquitectónicas 
através do seu movimento vertical, 
permitindo uma altura máxima de até 
3000 mm com uma carga 
máxima de 300 kg. 
Especificações 
Utiliza um cilindro  simples 
de efeito hidráulico 
(tipo êmbolo) ou telescópica sincronizados, 
tanto o Direct Push, nas pressões de 50 bar. 
Central iniciar solenóide hidráulica 
progressiva e parada manual descida 
de emergência de controle. 
Comando teclado fornecidos com cabine 
chave principal, 
Plataforma equipada com corrimão de metal e vidro 
para 1.200 mm. corrimãos de aço inoxidável. 
As portas de camarotes para carga e descarga chão 
quando o buraco não está fechado. 
borracha preta anti-derrapante  tipo de piso "Buttons". 
placa de guia brasileiro está fechado. 
Motor: Fase 1 HP (750 W), 
monofásico 1,5 cv (1.125 W). 
Número de paradas: dois. 
Velocidade de elevação: 0,10 m / s. 150 mm. 
Dimensões de base padrão: 1.250 x 950 mm. 
Pintura RAL 7035 e 9005. 
Sistema de Segurança 
Dispositivo anti-esmagamento  sob o cockpit 
Manobra a 24 V, botão de pressão constante, 
o aparelho só funciona quando o botão for pressionado. 
Emergência para baixo por 
falta de energia. 
Opcional 
Motor 1,5 cv fase única de 60 Hz 
Diferente de medidas padrão. 
Controle remoto. 
Switch, o que impede a plataforma em 
caso de sobrecarga. 
Seat dentro da plataforma. 
Portas de patamar e placa de vidro 
Semi-automático  das portas de patamar. 
Prato terminar. 
Escala da aplicação 
• Capacidade de carga: 300 kg. 
• Velocidade nominal de 0,10 m / s. 
· Tour 3000 mm de proporção máxima de 2:1. 
· Apropriado para uso de pessoas 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 

Equipamento: 
Plataforma sobe escadas para cadeira de rodas 

 

 

Modelo: GINEVRA 
 

 

Carga útil: 225kg até 35º, 190kg de 36º a 45º 
 

 

 

Velocidade máxima: 6m/min. 
 

 

 

Guia única rectangular tubular fixada 
aproximadamente a 180mm a partir da parede; 
Fixação da guia em torno de 140mm a partir da 
parede traseira ou gradeamento; 
Fixação da máquina fechada cerca de 370mm a 
partir da parede traseira ou gradeamento; 
Dimensão útil da plataforma 800x700mm; 
Plataforma de rebatimento manual 
(rebatimento automático opcional); 
Caixa com cabo extensível para comando 
abrir/fechar a plataforma, com facilidade 
de manuseamento; 
Nº2 botões na extremidade da guia; 
Alimentação 220V AC comando de 
baixa tensão 24V CC; 
Rail de cremalheira de pinhão dentado 
sobre a parte inferior; 
Pára-quedas propulsado por limitador 
de velocidade; 
Duas barras de protecção automáticas; 
Dois comprimentos motorizados para a 
contenção e ligação dos planos 
Braço de protecção lateral manual; 
Corte de conexão automática; 
Corte fixo de contenção lateral; 
Sistema anti esmagamento e resistente ao choque; 
Fixações ferroviárias com carga de suporte de pé; 
Estacionamento recto em baixo; 
Estacionamento no topo no último degrau; 
Rampa com desembarques opostos; 
Revestimento a primário de zinco com 
pintura sobre a máquina e o rail; 
Cor standard: plataforma branca RAL 9010 com 
acabamento em ABS preto, rail e fixação cor preto. 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

Equipamento:  Plataforma sobe escadas 
curva para cadeira de rodas 

 

Modelo: Olympia 
 

Carga útil: 190kg 
Velocidade máxima: 6m/min. 

 

 

Da longa experiência e um planejamento 
cuidadoso da Faboc nasceu OLYMPIA stairlift , 
projetado para atender às necessidades de 
usuários com mobilidade reduzida, tanto 
para pessoas em cadeiras de rodas ou 
em pé.O sistema supera caminhos lineares 
e curvilíneos, na presença de rampas com 
mais pousos e mudanças na elevação. 
Simplicidade e autonomia: Olympia é 
completa, com todos os acessórios para 
uma fácil utilização .O painel de bordo 
com cabo trecho, também pode ser 
usado por um acompanhante. 
A presença de anti-apagão garante a 
utilização do sistema mesmo em caso 
de falta de energia temporária. 
Design inovador e compacto, graças 
ao trilho único feito seguindo a forma 
da escala, que faz uma perfeita harmonia 
e integração em qualquer ambiente 
Possui tratamentos específicos para 
preservar a cadeira da ação do 
intemperismo,tornando-a adequadada 
para uso externo. A planta não necessita 
de obras acessórias e qualquer 
licença de Instalação. 
Acabamentos e acessórios especiais 
podem ser feitos a pedido. 
A Olympia tem garantia 12 meses a 
partir da entrega, 
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