
SISTEMAS DE ELEVAÇÃO

Série VM
PLATAFORMA ELEVADOR VERTICAL

DESIGN
 
Desenhada para segurança, 
flexibilidade e total liberdade e 
independência.

ACESSÍVEL 

Simples e acessível, a plataforma 
elevador vertical Série VM foi 
projetada para redução de espaço 
ocupando o mínimo de espaço da 
sua casa.

SOLUÇÃO

- Avaliação e estudo local pelo 
Departamento Comercial

- Instalação do equipamento por 
técnicos especializados

- Serviço Pós-Venda

A independência em sua casa

LISBOA
Rua Major João Luís de Moura
Famões Park, Armazém W
1685-253 Famões - Lisboa
Portugal

geral@scada.pt

Tel:  +351 219 349 490
Fax: +351 219 330 188

www.scada.pt



SISTEMAS DE ELEVAÇÃO

segurança
flexibilidade
liberdade 
independência

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Contate o nosso Departamento 
Comercial, constituído por uma 
equipa simpática e com vasta 
experiência no apoio ao cliente 
através de um tratamento individual
e personalizado. 

A nossa equipa aconselha-lo-á 
desde a consulta até à fase de 
instalação sempre com o apoio 
técnico incomparável.

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Está disponível uma extensa gama 
de opções standard, tais como 
banco, interruptor de chave on/off, 
botoneiras de patamar (para 
segurança reforçada), controlo 
remoto, porta automática, telefone 
de cabine e muitas mais.

PERSONALIZAÇÃO

Os painéis interiores de cabine têm 
um acabamento suave, com materiais 
esteticamente agradáveis e leves. 

Acrescente algo diferente com o 
acabamento impressão de tela para 
os painéis exteriores.

Escolha a sua imagem preferida, 
uma fotografia de família ou talvez 
o carro dos seus sonhos.
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Máximo 3 metros de curso  

Máximo 3,5 metros de curso  

Largura útil interna 590

Comprimento útil interno - porta manual 790

Comprimento útil interno - porta automática N/A

Comprimento total externo com a porta aberta 1655

722

1090

846

1120

2055

de 165 a 385 mm

  5 minutos   

Largura total externa da plataforma

Comprimento total externo da plataforma

Elevadores para cadeiras de rodas tamanhos muito grandes

Largura mínima da abertura da laje

Comprimento mínimo da abertura da laje

Capacidade de carga 250 kg

Velocidade 60 mm por segundo

Abertura da porta até 95 graus

Iluminação

Elevadores Standard para transporte em cadeira de rodas

Elevadores para cadeiras de rodas tamanhos grandes

Elevadores Standard com banco

VM30
VM50

VM31
VM51

VM36
VM56

VM38
VM58
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Modelo 3m 

Modelo 3.5m 2295
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ESPECIFICAÇÕES STANDARD

Pé-direito mínimo no piso superior

Espessura da laje


