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Szczegó!y systemu

Pr"dko#$ Maks. 0,1 m/s

Rodzaj nap"du Z"batkowy

Moc silnika 350 W

Maksymalny ud%wig 125&kg (275&funtów)

Automatyczne zatrzymanie Tak

Nachylenie schodów Do 72°

Eksploatacja urz'dzenia Wykrywanie pod!okietników i sk!adany joystick w standardzie

Baterie 2 ( 12&V, !'cznie 24&V

Wymiary krzes!a

Podnó)ek Dost"pny w dwóch rozmiarach. Regulacja obejmuj'ca 5 pozycji. Oparcie krzes!a do ko*ca 
podnó)ka: 720&mm (wersja krótka: 620&mm)

Wysoko#$ siedziska Regulowana. 4 pozycje w zakresie 515–585&mm od pod!ogi do góry siedziska

Pod!okietnik Szeroko#$ 610&mm (pozycja wyprostowana)
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KRZES!O

• Krzes!o o ergonomicznej konstrukcji z du)ym oparciem i siedziskiem zapewniaj'cymi niezrównany komfort.

• Unikalna funkcja automatycznego sk!adania siedziska i podnó)ka (opcja).

• Wst"pnie regulowana wysoko#$ siedziska (4 ró)ne pozycje).

• Górna powierzchnia pod!okietników pokryta antypo#lizgowym, mi"kkim w dotyku nylonem.

• Opatentowany mechanizm zapewniaj'cy mo)liwo#$ obracania krzes!a w czasie jazdy (technologia ASL).

• Podnó)ek niezale)ny od jazdy (mniejsze uginanie kolan).

• Materia! PC-ABS zmniejszaj'cy palno#$. Cz"#ci metalowe pokryte wytrzyma!' pow!ok' epoksydow'.

• Prosty w obs!udze, sk!adany joystick.

• Maksymalny ud%wig 125&kg przy nachyleniu +/-72°.



NAP"D

• Silnik z odlewanego aluminium z pow!okami ABS zmniejszaj'cymi palno#$.

• Silnik g!ówny bezszczotkowy 24&V DC, 3-faz. 0,35 Kw.

• P!ynne ruszanie i mi"kkie zatrzymywanie.

• Sterowanie mikroprocesorowe silnikiem i systemem stabilizacji (SIL2).

• Baterie 2 ( 12&V, 7&Ah.

PODNÓ#EK

• Wst"pnie regulowana wysoko#$ podnó)ka (5 pozycji).

• Podstawa z odlewanego aluminium, w tym górna powierzchnia antypo#lizgowa TPE.

• Siedzisko po!'czone z podnó)kiem.

BEZPiECZE$STWO

• Funkcja wykrywania pozycji pod!okietnika.

• Samozwijaj'cy si" pas bezpiecze*stwa z opcjonaln' funkcj' wykrywania.

• Unikalne czujniki #cisku umieszczone pod siedziskiem.

• Os!ony chroni'ce miejsce pomi"dzy szyn' a silnikiem.

• Kontrolna nadmiernej pr"dko#ci.

• Sterowanie poziomowaniem przy +/-5°.

• Przycisk awaryjnego opuszczania (obs!uga elektroniczna) na pod!okietniku.

• Urz'dzenie do komunikacji w pod!okietniku (modu! komunikacji) zapewniaj'cy dwustronn' komunikacj" telefoniczn'
(opcja).

• Wy!'cznik awaryjny.

SZYNA

• Maksymalna d!ugo#$ 35&metrów.

• Szyna o #rednicy 80&mm.

• Pow!oka z proszku epoksydowego w 4 standardowych kolorach RAL. Inne kolory RAL jako opcjonalne.

• Wsporniki szyny mocowane do schodów i pod!óg.

• Ruszanie poziome, ruszanie pionowe i parkowanie za rogiem.

• Styki !adowania na szynie, przewody ukryte, poprowadzone po szynie.

• Maksymalny k't 72°.

MODU! PRZYWO!AWCZO-PARKiNGOWY

• Mocowany na #cianie, z 3-kolorowym wska%nikiem LED stanu, zasilany za pomoc' 4 x baterii AAA.

O#wiadczenie: Wymiary podano w milimetrach. Arkusz danych ma jedynie charakter pogl'dowy. Wszystkie przedstawione wymiary mierzone od #ciany mog' nieco si" ró)ni$, 
zale)nie od konfiguracji szyny. Access BDD nie odpowiada za dok!adno#$, tre#$, kompletno#$, zgodno#$ z prawem lub wiarygodno#$ informacji podanych w niniejszym arkuszu 
danych technicznych.


