Salvaescaleras Homeglide Exterior
PARA ESCALERAS RECTAS
Pujaescales Homeglide
PER ESCALES RECTES

La simplicitat efectiva

Pujaescales Homeglide
PER ESCALES RECTES

El rail d'alumini de
Homeglide té un
disseny prim que
dóna un aspecte
modern i net.

El pujaescales Homeglide és la solució perfecta per a escales rectes d'interior amb
inclinació constant. S’instal·la fixat als esglaons, no a la paret. Això permet una
instal·lació ràpida, senzilla i amb les mínimes molèsties.
Està dissenyat per lliscar sense esforç al llarg d'un rail d'alumini, incorporant una solució
atractiva, elegant i discreta a la seva llar. La cremallera, posseeix un disseny especial
que la manté semioculta evitant, als usuaris el contacte amb la lubricació i
resguardándola de la pols en suspensió. Fabricat amb la tecnologia més recent, el
salvaescales Homeglide pot instal·lar-se en gairebé totes les escales rectes des 740 mm
d'ample.
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M'encanta el meu pujaescales Homeglide! Tenia dificultats a l'hora
de pujar les escales, ara només he de seure en ell i en un moment
ja estic a dalt. ¿S'han acabat els problemes! “

Tot per vostè

1

El seient té un encoixinat ferm i còmode. El color neutre de la
seva tapisseria té un to que queda bé en tots els ambients
decoratius. Homeglide es controla fàcilment amb una palanca
de control que també es pot extreure per evitar un ús no
autoritzat.

2

Compacte i discret
El disseny de Homeglide és simple, resistent i sobretot satisfà
els seus requisits d'accessibilitat. Els comandaments de
control remot permeten estacionar Homeglide tant en la part
superior com en la inferior de l'escala, on millor li convingui.
Quan no està en ús, Homeglide es plega i només ocupa 340
mm en el final de recorregut, deixant espai per als altres
usuaris de l'escala.
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Seguretat
La seva seguretat és molt important per a nosaltres. El
pujaescales Flow2 està certificat amb la Directiva sobre
Màquines 2006 / 42CE i EN 81-40. Durant el desplaçament, el
cinturó de seguretat retràctil el mantindrà segur en el
pujaescales. Si l'elevador es troba amb algun obstacle s'aturarà
de forma segura, gràcies a uns vores especials sensorials a
banda i banda d'aquest. El pujaescales funciona amb bateries,
el que significa que es pot utilitzar durant un tall de
subministrament elèctric.
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Especificació Tècnica

Pujaescales Homeglide
PER ESCALES RECTES

CUMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARDS MÉS EXIGENTS

Visqui una vida activa i independent amb l'ajuda d'Homeglide. Desplaceu-vos
fàcilment entre tots els nivells amb la màxima comoditat i seguretat.

Mesures en mm.

A:

650

H:

415

B:

480

I:

425

C:

425

J:

450:

D:

295

K:

115:

E:

963(848+K)

L:

620

F:

75

M:

330

G:

35

N:

365 (M+G)

Especificacions

1
3
Quan la Homeglide arriba al nivell
del replà superior, el seu seient
es pot girar mitjançant una
palanca 75 graus de manera que
es realitza un embarcament
còmode i segur.
El funcionament del pujaescales
és simple i intuïtiu mitjançant una
palanca de control en el
reposabraços.
Els comandaments de control
remot permeten enviar i cridar el
pujaescales des de qualsevol
nivell.
Opcionalment es pot triar un
rail abatible per no obstaculitzar
portes o passadissos.
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Velocitat:

Màx 0,12 m/s

Sistema de Accionamient:

Pinion i cremallera

Potencia de motor:

Motor de tracció de 280 W

Capacitat de pes:

146 kg.

Bateries

2 Bateries de 12V; 24V totals

Funcionament:

Mitjançant joystick/palanca en reposabraços.

Inclinació de la escala:

De 28º a 45º

Certificació

Directiva de Màquines 2006/42/CE y EN 81-40

Aturada automàtica:

Sí

Reposapeus:

Sí

Cinturó de seguretat retràctil:

Sí

/ de 45º a 53º pes màx. 125kgs.
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