Pluto
En av markedets minste
løfteplattformer i sjakt

ThyssenKrupp Monolift

Pluto er som skapt for
trange trappeoppganger!

Pluto er en av de minste løfteplattformene i sjakt
på markedet. Den er designet så den passer inn nær
sagt overalt. Spesielt kan den være et meget godt
alternativ i trange trappeoppganger i boligblokker, i
villaer og i rekkehus. Med Pluto kan utilgjengelige
leiligheter på en enkel og rimelig måte gjøres om
til livsløpsboliger.

Med dagens krav til tilgjengelighet og kvalitet vil
Pluto kunne øke byggets standard, bedre komforten
og gjøre det mer ettertraktet. Investeringen er ikke
høy, og verdien av bygget eller boligen kan øke
markant etter installasjonen.

Pluto passer inn i alle typer bygg - både tradisjonelle og moderne. Den kan leveres enten med
stål- eller glassvegger foruten speil og spotlights.
Bruken er enkel og driftssikkerheten høy, noe som
gir en god trygghetsfølelse.

Pluto - kan installeres
på kun et par dager

Pluto er en meget kompakt løfteplattform i sjakt for
innvendig bruk. Stålsjakten er selvbærende og belaster
ikke bygningskroppen. Installasjonen er meget enkel og
er normalt unnagjort på et par dager.

Det er mange gode grunner til å installere en Pluto, og
det er mange som kan ha nytte av den. Enten du vil ha
den i din privatbolig eller det er borettslaget som ønsker
å bedre fremkommeligheten. Enhver som er dårlig til
bens, triller barnevogn, er rullestolbruker eller bærer
tungt, vil sette stor pris på tiltaket.
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Sikkerhetselementer:
Automatisk dørlukking, sikkerhetslister,
signal ved overbelastning, nødbetjening,
dødmannsknapp (innvendig)

Bruksområde:
Innebygd vertikal løfteplattform med inntil
12 m løftehøyde for innvendig bruk

Lastekapasitet:
Plattform: 225 kg

Garanti:
24 måneder

Betjeningselementer:
Knapper eller nøkkelbrytere på stoppesteder
for tilkalling. Påholden knapp på plattformen

Standardfarge:
• dører og sjaktrammer i RAL 9003,
signalhvit
• plattform leveres i blågrått

Strømforsyning:
230 V/AC, 16 A

Driftsspenning:
2 kretser: 24 V og 48 V

Drivsystem:
Skrue med direkte drivmutter

Motor:
Enfaset frekvensstyrt, 2,2 kW

Vanlige tilleggsvalg:
• forskjellige plattformlengder/-bredder
• nøkkelbrytere
• dør på plattformlangside
• nedfellbart sete
• sikkerhetsglass for
sjaktvegger
• spesialfarge iht. RAL
• telefon i ulike varianter

Tekniske spesiﬁkasjoner
Hastighet:
Maks. 0,15 m/s

Kjøreskinne:
Uten (skrue/mutterdrift)

Plattform:
Alternativ 1: (L x B): 805 mm x 1080 mm
Alternativ 2: (L x B): 805 mm x 880 mm

Sjaktdimensjoner:
Alternativ 1: ( L x B): 880 mm x 1340 mm
Alternativ 2: ( L x B): 880 mm x 1140 mm

Gulvutsparing:
50 mm eller med påkjøringsrampe

Teknisk dokumentasjon:
• Det europeiske maskindirektivet
• EF-godkjenning
• CE
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