Avto dvigalo IP1-HMT V07

Avtomobilsko dvigalo IdealPark IP-HMT VO7 je prvo dvigalo brez kabine, ki je zgrajeno tako, da se v vozilu med
dviganjem ali spuščanjem dvigala lahko nahaja tudi voznik.
Glede na strogo zakonodajo je torej deklarirano kot tovorno dvigalo z osebnim spremstvom, za kar ima vse potrebne
certifikate.

Še ena prednost tega dvigala, ki je rezultat najnaprednejše tehnologije in najvišjih standardov kakovosti je, da ga lahko
postavimo tudi na prostem.
Zaradi minimalnega vpliva na okolje in obsežne varnostne zaščite za voznika, ima avto dvigalo tudi IMQ certifikat.
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Avto dvigalo IP1-HMT V07

Avtomobilsko dvigalo IP1-HMT V07 zagotavlja popolno varnost za voznika z različnimi varnostnimi napravami,
od pregrade varnostih fotocelice za nadzor natančnega položaja avtomobila na ploščadi, sistema za nadzor
napetosti kablov. UPS omogoča spust sistema in odpiranje vrat ob izpadu električne energije ali v nujnih
primerih. Sistem upravljanja z dvigalom omogoča klic praznega dvigala z daljinskim upravljavcem kar iz vozila
na ulici. Seveda je sistem opremljen tudi s telefonsko povezavo, ki omogoča klic v nadzorni center.

Osnovne lastnosti dvigala:
Uporabnik ostaja v vozilu med dvigovanjem ali spuščanjem ploščadi dvigala.
Glede na tradicionalna avto-dvigala potrebuje manj prostora, torej omogoča več parkirnih mest.
Ker ni potrebno zgraditi prostora za vstopno kabino je na razpolago več neizgrajenega zemljišča.
Napredna tehnologija z najvišjimi standardi kakovosti.
Idealno za vse vrste objektov (stanovanjske in poslovne zgradbe, hotele, zasebne hiše).
Idealno za novogradnje ali obnove, za dodatno opremljanje, prenove trgovskih centrov, opremljanje
mestnih hiš.
Omogoča tudi nove dostope do dvorišč ali zaprtih prostorov.

Tehnične lastnosti avto-dvigal so navedene v tehničnem listu.
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