Ascensor hidráulico monta-cargas para o transporte vertical de mercadorias com operários na
cabine.

Monta-cargas com utilizador a bordo para indústria, armazéns e pontos de
venda.
Torna mais ágil a deslocação de mercadorias permitindo que o mesmo operário
efetue a carga e a descarga.
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Soluções de elevação vertical à medida que otimizam o tempo das suas equipas e a logística da sua empresa

Desenhámos uma plataforma de elevação de tecnologia inovadora, segura e silenciosa para o
transporte vertical de carga com utilizadores na cabine, para 1000, 1500 e 2000Kg.

PRINCIPAIS VANTAGENS:

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Otimiza o tempo da equipa
Ajuda na ordem e organização
Não exige sala de máquinas de alvenaria
Operacional, confortável e silencioso
Baixo consumo energético, ecológico
Mínima manutenção
Excelente relação preço-qualidade
Poço e extra-curso de dimensões reduzidas
Seguro para os usuários e para o técnico de
manutenção
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•
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•
•
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Cabine galvanizada
Central hidráulica silenciosa
Pistões de ataque direto até 4,5m ou de
suspensão 2:1 até 14m
Velocidade até 0,15m/s
Altura livre de cabine 2100mm
Pavimento de chapa pintada antiderrapante
Rodapés
Alçapão no tecto
Iluminação por focos LED

ELEMENTOS DE SEGURANÇA:

OPÇÕES:

•

•
•
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Instalação em caixa fechada de muros
resistentes de alvenaria ou em estrutura
metálica
Todos os acessos protegidos por portas com
fechaduras dotadas de encravamentos
elétricos
Interruptor de emergência
Cabine completa fechada
Interruptor ﬁnal de curso
Dispositivo de descida manual
Nivelação automática para que a plataforma
se mantenha estável durante as operações de
carga e descarga
Pressóstato
Relés térmicos de proteção do motor
Dispositivo mecânico de segurança, para
trabalhos debaixo da plataforma
Barreira fotoelétrica em cabine
Telefone interior em cabine
Dispositivo automático de resgate em caso de
corte de eletricidade
Bloqueio da cabine em caso de rotura de cabos

•
•
•
•
•

Cabine (paredes e tecto) em inox
Cabine (paredes e tecto) em chapa pintada
com poliuretano RAL 7032
Instalação elétrica premontada
Portas automáticas na cabine
Telefone integrado
Proteção na cabine a meia altura
Armário sala de máquinas

Modelo

HCA 100

HCA 150

HCA 200

Carga

1.000 Kg

1.500 Kg

2.000 Kg

3 m2

5,6 m2

Curso máximo ataque direto 1:1

4,5 m2
4.500 mm

Curso máximo suspensão 2:1

14.000 mm

Superfície

Altura de cabine

Desde 2.100 mm

Extra-curso

Altura de cabine + 600 mm

6

1

2

5
3

8

APLICAÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•

Indústrias
Armazéns
Lojas
Grandes superfícies
Explorações agrícolas
Hotéis
Restaurantes

Ascensor monta-cargas com utilizador a bordo para indústria, armazéns e pontos de venda.
Torna mais ágil a deslocação de mercadorias permitindo ao mesmo operário efetuar a carga e a
descarga.
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Focos LED

2

Botoneira de cabine

3

Portas de patamar

4

Botoneira de patamar

5

Cabine

6

Guias
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Armário sala de máquinas

8

Pistão

DIRETIVA E NORMAS:
Produto fabricado conforme à Diretiva de Máquinas
2006/42/CE
Para a sua conceção e fabricação foram utilizadas as seguintes
normas e especiﬁcações:
UNE-EN ISO 12100:2012
UNE-EN 81-20:2017
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