Cadira Salvaescales

ACORN 130-180
SEGURETAT

El fabricant declara que el producte referenciat compleix amb els requeriments
essencials de: Directiva sobre maquinària 2006/42/CE;
Directiva sobre compatibilitat electromagnética 2014/30/CE;
Directiva sobre baixa tensió 2014/35/CE
Directiva d'equips radio 2014/53/EU, ETSI EN 300-220-2 V3.1.1

COMPROMÍS DE QUALITAT

Cada component és inspeccionat i sotmès a un estricte control de qualitat.
Gràcies a l'enginyeria de precisió fa que puguin oferir una gran qualitat i
ﬁabilitat en tots els seus components.
Les cadires salvaescales ACORN són un producte d'alta precisió, dissenyat i
fabricat al Regne Unit per enginyers totalment qualiﬁcats
i sota els més alts estàndards de seguretat.

1 Seient i respatller encoixinat que ofereixen comoditat i un suport extra.
2 Interruptors direccionals que li donen un control total de la cadira. Poden ser utilitzats amb lleugers
moviments.

3 Cinturó de Seguretat.
4 El nostre disseny compacte té braços, seients i reposapeus plegables, que permeten un accés fàcil a
l'escala.

5 Seient giratori que li permetrà pujar i baixar de la seva cadira salvaescales sense doblegar el cos.
6 La ﬁxació directa a les escales elimina la necessitat d'alteracions estructurals.
7 L'interruptor de clau per a encendre/apagar el sistema, proporciona una seguretat addicional.
8 Una pantalla digital li permetrà conèixer l'estat exacte de la cadira salvaescales en tot moment.
9 Cinc sensors de seguretat en el reposapeus i el seient detenen la cadira en el cas que hi hagi algun
obstacle.

10 Oferim dos comandaments a distància perquè vostè mogui còmodament la cadira.

Cadira Salvaescales

ACORN 130-180

Des de GARU li oferim una àmplia gamma de solucions per a suprimir totes aquelles barreres arquitectòniques tant exteriors com interiors que diﬁculten l'accessibilitat de les persones
més grans i/o persones amb mobilitat reduïda.
Les escales, desnivells prolongats o diferència d'alçades no tenen, ni han de suposar un problema en la nostra societat.
A GARU busquem la satisfacció dels nostres clients aportant-los consells arquitectònics per a la plena adaptació de la plataforma al seu entorn, així com assessorament en el color, les
dimensions o altres possibilitats que el producte pugui oferir-los.
Els models ACORN 130-180 estan fabricats sota les més estrictes normes de producció complint amb:
· Sistema patentat per a qualsevol recorregut d'escales rectes.
· Dispositiu de seguretat,
· Paracaigudes en baixada automàtic.
· Safates de seguretat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Potència del motor
Velocitat de transport
Engranatge
Parell motor de sortida
Alimentació eléctrica
Màxima capacitat de càrrega
Material de la banda de rodament
Alimentació eléctrica

0,25 kW
No superior als 0,15 m/s
Engranatge de cremallera
108 Nm
ce de 24v (bateries)
127 kg
Alumini extruit
Carregador de 220 V, 50 Hz

garuaccesibilidad.com

ACORN 130

ACORN 180

A Alçada total (des del terra)

980 mm

A Alçada total (des del terra)

975 mm

B Alçada del seient

440 mm

B Alçada del seient

440 mm

C Profunditat total (des de la paret)

570 mm

C Profunditat total (des de paret)

640 mm

D Profunditat total (quan està plegat)

310 mm

D Profunditat total (quan està plegada)

335 mm

E Amplada del reposapeus

310 mm

E Amplada del reposapeus

375 mm

F Amplada total

605 mm

F Amplada total

620 mm

G Amplada del seient

425 mm

G Amplada del seient

425 mm

