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La cadira pujaescales Homeglide Exterior es la solució prefecta per escales
rectes amb pendent constant situades a la intemperie al voltant de la seva llar.

La cadira pujaescales Homeglide exterior combina totes les caracterìstiques i
funcionalitats de la pujaescales Homeglide interior. A més per oferir-li el darrer en
tecnología líder en protecció contra el clima, el model Homeglide Exterior incorpora
més de 30 nous components i més de 80 peces amb tractament especial, per oferir-li
una cadira pujaescales que es pot utilitzar en qualsevol moment del any.

La Homeglide Exterior ha superat amb èxit una sèrie de probes acceptades per la
industría, en relació a la corrosió y protecció contra la pluja i clima, per garantir la
fiabilitat i el rendimient de la mateixa. Un funda de intemperie addicional es proveeix
per quan la Homeglide Exterior no està en us.

Cadira plegada al final de escala.

Cadira desplegada en començament de escala.

La gamma de cadires pujaescales Homeglide
contribueix a la seva
independència, tant a dins com fora de casa, proporcionant comoditat, fiabilitat i
seguretat.

El rail d’alumini de Homeglide te un disseny prim que li dona un
aspecte modern i net.

El pujaescales Homeglide exterior està dissenyat per lliscar sense esforç per sobre
del raíl d’alumini, incorporant una solución atractiva, elegant i discreta a la seva
escala.
Fabricada amb la tecnología més recent, la gama de pujaescales Homeglide pot
instalar-se en gaire bé totes les escales rectes des de 740mm d’ampla.

1

Compacte i discret
El disseny de Homeglide es simple, resistent i
sobre tot satisfa els requisits d’accesibilitat. Els
comandaments de control remot permeten
estacionar Homeglide tant en la part superior
com inferior de la escala, on millor li convingui.
Quan no està en us, Homeglide es plega i
només ocupa 340mm en qualsevol replà,
deixant espai per al resta d’usuaris de la
escala.
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Seguritat
La seva seguretat es de suma importancia per
nosaltres. El pujaescales Homeglide està
certificat amb la Directiva sobre Màquines
2006/42/CE i EN 81-40. Durant el
desplazament, el cinturó de seguretat retràctil
li mantindrà segur en el pujaescales. Si el
elevador es troba un obstácle s’aturarà de
forma segura, gràcies a unas vores especials
de seguretat en la unitat d’accionament. El
pujaescales funciona mitjançant bateries, aixó
vol dir que es pot utilitzar durant un tall elèctric.

Palanca i bloqueig

Interruptor de protecció

Funda intemperie

Especificació Tècnica
CUMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARS MÉS EXIGENTS

Especificacions
Velocitat:

Máx 0,12 m/s

Sistema d’accionament: Cremallera y pinyó

Potencia de motor:

280 w

Capacitat de pes:

125 kgs

Bateries:

2 bateries de 12 V; 24 totals

Maneig:

Control per Joystick

Inclinació escala:

De 28º a 53º

Certificacions:

2006/42/CE y EN 81-40

Aturada automàtica:

Si

Reposapeus:

Si

Cinturó de seguretat retràctil:

Si

Seguretat antiobstacles:

Si
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