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V65

A V65 é capaz de superar inclinações rectas ou variáveis,
adaptando-se a inclinações de uma rampa ou de um lance 
de escadas.

EXTRA-GRANDE
mm 970  1040  1070

graus  de 0 a 50°  de 0 a 50°  de 0 a 50°

mm  100  100  100

mm  370  370 3 70

 830x700  1050x770  1250x800

 300 kg  300 kg  250 Kg

 200 Kg  200 Kg  200 Kg

 5 m / min.  5 m / min.  5 m / min.

 230 volt  230 volt  230 volt

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

Versatilidade
A instalação da V65 não necessita de nenhuma 
alteração no edifício e não interfere com o design do 
interior do local de instalação.

Silenciosa e com Poupança de Energia
Graças à última geração de unidades de fontes de 
alimentação, garante uma espantosa poupança 
de energia. A V65 recarrega as baterias durante a 
descida, mantendo assim padrões excepcionais de 
funcionamento calmo e silencioso.

Robusta e de Confiança
A V65 pode ser instalada no interior e no exterior, 
graças ao seu design e fabricação que garantem 
um longo e imbatível funcionamento, mesmo sobre 
condições atmosféricas adversas

Tecnologia como conveniência
A V65 tem comando via rádio, dispositivos para 
protecção pessoal activos e passivos e ainda braços 
de protecção retrácteis de forma a reduzir a ocupação 
de espaço quando não está em funcionamento

Fléxivel
Disponível em 3 modelos:
Standard – Plataforma compacta para instalação em escadas reduzidas.

Grande – Plataforma maior para instalação em escadas com requisitos 
específicos.

Extra-grande – Plataforma com tamanho superior que vai de encontro com 
todas as necessidades de transporte.

Escadas com curvas
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As várias instalações da Vimec 
podem ser observadas em 
museus de prestígio internacional, 
instituições bancárias, restaurantes, 
declives bastante inclinados e 
barreiras de todo o tipo
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A V65 proporciona comodidade e
segurança para cada tipo de percurso

Plataforma Standard
Comandos com protecção contra uso 
acidental do tipo de pressão constante
Chave removível
Botão stop de emergência
Manobra manual de emergência
Amortecedor mecânico progressivo

Opcionais
Capa de protecção
Automatização da plataforma
Plataforma grande e extra-grande
Aviso sonoro de funcionamento
Sinal luminoso de funcionamento
Paragens intermédias
Banco rebatível
Braços retrácteis que recolhem para 
o interior da plataforma (excluindo a 
plataforma com estrado 1250x800 – 
Extra-grande)
Controlo remoto
Comandos via rádio

Limitador de velocidade 
Painéis de protecção automáticos
Pegas de apoio
Interruptores eléctricos de segurança
Dispositivos de protecção anti-choque, anti-cortes e anti-esmagamento
Funcionamento a baterias no caso de falha de corrente eléctrica
Sinal luminoso e sonoro de funcionamento 
Predisposição para EN 81/40

1) V65 com braços independentes 2) V65 com braços retrácteis

STANDARD GRANDE EXTRA-GRANDE
V65 – MODELO INTERIOR E EXTERIOR

Largura mínima da escada
Inclinação tolerada
Tamanho mínimo do rail
Espaço mínimo ocupado com plataforma recolhida
Dimensões da plataforma
Carga máxima até 45º de inclinação
Carga máxima com mais de 45º de inclinação
Velocidade
Fonte de Alimentação
Consumo

Versão disponivel com carga máxima até 300 kg.

mm  1130  1250  1320
graus  de 0 a 50°  de 0 a 50°  de 0 a 50°
mm  160  160  160
mm  430  430  430
 830x700  1050x770  1250x800
 300kg  300 kg  250 Kg
 200 Kg  200 Kg  200 Kg
 8 m / min.  8 m / min.  8 m / min.
 230 volt  230 volt  230 volt
 1 Kw  1 Kw  1 Kw

As informações acima mencionadas pertencem à versão sem banco rebatível e sem acesso frontal
 Os dados apresentados são meramente indicativos e não são vinculativos. A Vimec reserva-se o direito de efectuar toda e qualquer alteração que considera 
apropriada.

Conforme à Diretiva Europeia 2006/95/CE relativa à Baixa Tensão.
Conforme à Diretiva Europeia 2004/108/CE relativa à Compatibilidade Eletromagnética.
Conforme à Diretiva Europeia 2006/42/CE - Diretiva de Máquinas (autocertificação).
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Garantia do Produto

 As plataformas de escada  têm uma garantia até 24 meses a partir da data da instalação.

  A Vimec tem uma vasta gama de 
produtos dedicados às pessoas com 
mobilidade reduzida: plataformas 
verticais, cadeiras elevador, 
plataformas de escada, plataformas 
elevatórias e trepadores móveis de 
escada.

Produtos
VIMEC

Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy 
Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677
www.vimec.biz  export@vimec.biz

Vimec no exterior: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),
Londra (Regno Unito) , Varsavia (Polonia)




