český výrobce
člen Cechu MOBILITY

SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY
MOBILNÍ SCHODOLEZY
NÁJEZDOVÉ RAMPY

PRAHA
PROSTĚJOV

CPM 300-2

Nosnost

250-300 kg

Rychlost jízdy

0,06 - 0,12 m/s

Max. délka dojezdu

cca 50 m

Úhel sklonu dráhy

0o-55o

Max. rozmry pepravní desky

1400 x 900 mm

Min. íka schodit

1080 mm

Max. zabraná íka schodit

300 mm

Napajec naptí

1 x 230 V/50 Hz

Max. píkon

100 W

VPM 250 (400)
Ploina je urena pro vertikln pepravu imobilních osob pro vy zdvihy
ve vnitnm i venkovnm prosted.
Proveden:
- bez achty
- montovan achta
- zdn achta
- s kabinou
Nosnost

250 kg (400 kg)

Rychlost jízdy

0,06 - 0,15 m/s

Max. vka zdvihu

12 m

Max. rozmry pepravní desky

1400 x 1100 mm

Max. vnitn pdorys. rozmry achty

1450 x 1320 mm

Pracovní naptí

3 x 400 V/50 Hz (1 x 230 V/50 Hz)

Max. píkon

800 W (2500 W)

IPM 300
Nosnost

250-300 kg

Rychlost jízdy

0,06 - 0,12 m/s

Max. délka dojezdu

cca 50 m

Úhel sklonu dráhy

0o-50o

Max. rozmry pepravní desky

1400 x 900 mm

Min. íka schodit

950 mm

Max. zabraná íka schodit

250 mm

Napajec naptí

1 x 230 V/50 Hz

Max. píkon

600 W

NPM 400
Ploina je urena pro vertikln pepravu imobilních osob pro niž zdvihy
ve vnitnm i venkovnm prosted.
Proveden:
- bez achty
- montovan achta
- zdn achta
Nosnost

400 kg

Max. vka zdvihu

850 mm

Rychlost zdvihu

0,06-0,1 m/s

Max. rozmry pepravní desky

1500 x 1200 mm

Min. vka sloen ploiny

120 mm

Pracovní naptí

3 x 400 V/50 Hz (1 x 230 V/50 Hz)

Max. píkon
			

*1700 mm

800 W
* dvounůžková plošina

*220 mm

RAMPY

Njezdov rampy z rot,
pevn ukotven, s madly a vodcmi tyemi.
Materil - ocel, povrchov prava rov zinek.
Mobiln njezdov rampy
materiálové provedení - hliníkový
plech, potaeno protiskluzovým materiálem
rampy jsou mobilní, odlehené - vyrobeny z hliníkových slitin;
rampy jsou zasouvací do sebe
Nosnost mobilních nájezdových ramp 250 kg (pi pouití v páru)
íka vnitní - 190 mm, íka vnjí - 250 mm, výka - 50 mm.
délka: 106 - 190 cm; 165 - 313 cm

SCHODOLEZ

Mobilní pásový schodolez
SHERPA s nejmodernější tech-

nologií výsuvného kolečkového
podvozku a s motorickým překlápěním řidítek včetně osoby na vozíku
je novou generací v průjezdnosti
schodišť a v pohodlnosti obsluhy.

Mobilní kolečkový schodolez
YACK je na českém trhu prvním

univerzálním schodolezem s možností přepravy na vestavěné sedačce i přepravy osoby na vozíku.
Jednoduchou proměnu lze provést
během několika vteřin.

SEDAČKA
Schodiov sedaka

pro ty, kte se nemus pepravovat
spolu s vozkem i korkem. Vhodn
do zkch schodi.

MANUS Prostějov, spol. s r. o. je ryze česká výrobně obchodní firma, která vznikla v roce 1993. Zabývá se především výrobou, montáží a servisem
zvedacích plošin pro imobilní osoby. V současné době je v České republice
i v zahraničí nainstalováno více než dva tisíce kusů schodišťových i vertikálních
plošin pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Prezentace naší
firmy včetně fotodokumentace je k zhlédnutí na webových stránkách www.manuspv.cz. Jsou tam uvedeny realizované projekty jak ve významných budovách
státních institucí, tak i instalace u soukromých osob. Následně servis je zajištěn
v České republice i v zahraničí přímo naší firmou nebo prostřednictvím
smluvních partnerů.

www.manus.cz

Výhody firmy MANUS Prostějov, spol. s r.o.
český výrobce
zakázková výroba dle potřeb klienta
výroba do tuzemska i zahraničí
pružný servis po celé ČR
prodloužená záruční doba 36 měsíců
eení bezbariérového pístupu pro osoby se sníenou schopností
pohybu a orientace
alternativní eení pro projekní a stavební firmy
kompletní dodávka na klí, vetn zpracování projektové doku
mentace, montáe, revize a uvedení do provozu
záruní a pozáruní servis
nadstandardní úpravy podle poadavk zákazníka
Sídlo firmy:
MANUS Prostjov, spol. s r. o.
Za drahou 4332/4, 796 87 Prostjov
tel.: 582 360 558, tel. zdarma 800 304 304
e-mail: manus@manus.cz www.manus.cz
Zpracování cenových nabídek, poradenství a návrhy eení bezbariérového pístupu zdarma.

