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V64  
Platformă pentru transportul pentru 

 scări drepte (într-o apă) 

 

Asigură transportul  în siguranţă pe scări drepte, 

înt-o apă, şi este soluţia ideală atât pentru 

spaţiile publice cât şi pentru spaţiile rezidenţiale. 

Platforma V64 este o soluţie pentru a urca şi a 

coborî pe scări scaunele de transport pentru 

persoanele cu dizabilităţi motorii dar este util şi 

părinţilor pentru transportul cărucioarelor.  

 

Versatiliă. 

Platforma V64 se instaleză uşor fără a necesita alte lucrări de construcţii şi fără a interfera cu 

design-ul clădirii. 

   

Rezistenţă şi durabilitate. 

Instalaţia V64 este construită 

pentru a fi rezista condiţiilor atât în 

exteriorul clădirilor cât şi în interior. 

Datorită particularităţilor din 

design-ul său asigură o durată 

lungă de utilizare în siguranţă chiar 

şi în condiţii atmosferice severe. 

 

Flexibilitate 

Platforma servoscară V64 este 

disponibilă în 3 variante: 

 Standard – cu o platformă compactă, potrivită pentru scări şi paliere cu spaţii reduse; 

 Mare – cu o platformă pentru scaunul cu rotile având dimensiuni specifice; 

 Extra – cu o platformă de dimensiuni mai mari pentru a îndeplini toate cerinţele de 

transport. 
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Tehnologie confortabilă şi la îndemâna tuturor 

 

V64 are tehnologie de ultimă generaţie 

pentru protecţia pasagerilor, atât activă cât şi 

pasivă. 

 

Barele de siguranţă se ridică şi se pliază 

pentru a ocupa cât mai puţin spaţiu în pozitia 

de depozitare. 

 

Liftul de scara V64 oferă independenţă, 

mobilitate şi siguranţă totală utilizatorului 

graţie simplităţii construcţiei şi tehnologiei 

utilizate. 

Opţionale: 

 Husă protectoare 

 Sistem automat de pliere a platformei; 

 Platforme de dimensiuni speciale; 

 Atenţionare sonoră la mişcare; 

 Atenţionare vizuală la mişcare; 

 Scaun pliabil; 

 Telecomanda; 

 Bare de protecţie retractabile; 

 Control de la distanta; 

 Componente din plastic rezistent la foc; 

 Lanţ de siguranţă adiţional. 

 

Dotări standard 

 Butoane de comanda cu protectie la 

actionare accidentala. Sistem de 

functionare cu apasare continua; 

 Cheie de actionare; 

 Stop de urgenta; 

 Sistem de operare de urgenta, manual; 

 Sistem de oprire de urgenta cu oprire 

progresiva; 

 Limitator de viteza; 

 Sistem de protectie lateral automat; 

 Suport de operare; 

 Sistem de oprire la cap cursa electric; 

 Sistem antisoc, anti strivire, antirupere; 

 Sistem de limitare a sarcinii acustic si 

optic; 

 În conformitate cu standardul EN 81/40. 
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V64 – platforma de transport pe scări pentru interior şi exterior 

 
  Model 

  Standard Mare Extra 

Lăţime minimă scară mm 970 1040 1070 

Înclinaţie suportată grade De la 0o până la 50o De la 0o până la 50o De la 0o până la 50o 

Dimensiunea minimă a şinei de 

transport 

mm 100 100 100 

Dimensiunea minimă cu 

platforma pliată 

mm 370 370 370 

Dimensiuni platformă  830 x 700 1050 x 770 1250 x 800 

Capacitate transport până în 45o  300 kg 300 kg 300 kg 

Capacitate transport peste 45o  200 kg 200 kg 200 kg 

Viteză  5 m / min 5 m / min 5 m / min 

Alimentare  230 V 230 V 230 V 

Consum  0,75 Kw 0,75 Kw 0,75 Kw 

Disponibil cu capacitate de până la 300 kg 
Datele sunt cu titlu informativ şi pot suferi modificările pe care producătorul le consideră necesare.  
În conformitate cu: 

 Directiva Europeană 2006/95/CEE – Low Voltage 

 Directiva Europeană 2004/108/CEE – EMC 

 Directiva Europeană 42/2006/CEE – Machinery Directive (manufacturer’s certification) 
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MULTILIFT SYSTEMS SRL este partener autorizat pentru România al 
VIMEC srl Italia.  

Preţurile se calculează pentru fiecare proiect în parte în funcţie de 
măsurătorile furnizate. 

În preţ sunt incluse serviciile de montaj şi autorizare. Întreţinerea şi piesele 
de schimb sunt furnizate de MULTILIFT SYSTEMS conform condiţilor de 

garanţie.  
Mentenanţa se efectuează din 6 în 6 luni, şi se achită separat. 

 
Vă stăm cu plăcere la dispoziţie pentru mai multe informaţii şi comenzi. 

E-mail: info@multiliftsystems.ro  
Tel: 0734 091 371 
Fax: 0331 815 237  
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