Mange løsninger

TKS Aritco er en vertikal løfteplattform med selvbærende sjakt. TKS
Aritco tilbyr fleksible løsninger med kort leveringstid og rask montasje.
Løfteplattformen kan plasseres direkte på gulv eller i grop for å gi
terskelfri inngang. Installasjonen krever minimale bygningsmessige
tilpasninger.
TKS Aritco gir god tilgjengelighet og
er enkel å bruke. Den kan installeres
i alle typer bygg, som eneboliger,
leiligheter, næringsbygg, skoler, samfunnshus, barnehager og lignende.
Stadig flere arkitekter og entreprenører ser verdien av å installere
løfteplattform i boligbygg. Dette gir
bedre tilgjengelighet og en enklere
hverdag for brukere, og bidrar også til
økt verdi på leilighetene.

Store og tydelige trykknapper, merket
med blindeskrift, gir enkel betjening.
Løfteplattformen kjøres fra heisstolen
med påholden knapp, mens tilkallingsknappene på utsiden har impulskjøring. Løfteplattformen tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet iht.
byggforskriftene i TEK 10

TKS Heis har utviklet og produsert løfteplattformer og tekniske løsninger
for økt tilgjengelighet siden 1991. Bedriften har en betydelig og verdifull
kompetanse som brukes for å imøtekomme markedets krav om innovative
og kostnadseffektive løsninger.
TKS Aritco har et moderne design og
leveres med hvite sandwichplater i
sjaktveggene som standard leveranse.
Sjakten kan også leveres med glassfelt på en eller to sider. Dørene har
glassfelt som standard. TKS Aritco kan
leveres med opptil 6 forskjellige
plattformstørrelser.

TKS Aritco kan leveres i flere farger og
innredningsalternativer.
TKS Aritco har skrue og mutterdrift
som er plassert i den ene sideveggen i
sjakten.

Standard spesifikasjoner:
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Automatisk døråpner		
Flere plattformstørrelser
Forskjellige dører: Stort glassfelt (standard),
branndør EI 60
Halvdør, halvdør med glass
Alternative dørbredder
Tak i sjakt med lys
Batteridrevet nødsenk
Automatisk smøring av skrue
Stemmeanviser og digital etasjeviser
Glass i sjakt
Ulike RAL farger
Nøkkelkjøring med skolelås
Foldesete

Sjaktbredde = 1275

Dørbredde = 800

Plattform = 900

Kapasitet 410 kg
alt. 500 kg

Sjaktbredde = 1375

Dørbredde = 900

Sjaktdybde = 1600

Plattform = 1480

Plattformmål: 1100 x 1480
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Kapasitet 410 kg
alt. 500 kg

Sjaktbredde = 1475
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Plattformmål:
1000 x 1480
1000x1480

Sjaktbredde = 1475

Tilleggsutstyr:

Plattform = 1040

Dørbredde = 900
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Kapasitet
250kg

Dørbredde = 900

•

Sjaktdybde = 1160
900x1040

Plattform = 1000
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Plattformmål: 900 x 1040

Plattform = 1100

•
•
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Løftekapasitet: 5 personer - 250/500 kg
Løftehøyde: Min. 0,25m
Høyde over gulv på øverste nivå:
Min. 2240 mm
Antall stopp: 6
Antall dører per stopp: 3
Kjøring: Påholden knapp fra stolen under
hele ferden.
Impulskjøring fra utsiden.
Løftehastighet: 0,15m/s
Drivsystem: Patentert mutter/skrue
Grop: 0-50mm
Plattformstørrelse: Flere alternativer
Utsparingsmål: Avhengig av plattformstørrelse
Spenning:					
400V 3-fas 				
230V 1-fas - maks 410kg
Sikringsstørrelse: 16A treg
Godkj. iht. Maskindirektiv 2006/42/EU
Tilfredsstiler kravene til EN81-41
Standard farge: RAL 9003 (hvit)

Plattform = 1480

Plattformmål: 1100 x 1580
Sjaktdybde
= 1700
1100x1580

Plattform = 1100
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Aritco plattformmål:

Kapasitet 500 kg

Plattform = 1580
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