Cibes
B1000
Dźwig platformowy
bez szybu do
komunikacji miedzy
˛
dwoma poziomami

Cibes B 1000 jest dźwigiem bez szybu o
prostej, samonośnej konstrukcji. Doskonały
do pracy w warunkach zewnetrznych,
˛
bo
z myśla˛ o pracy w takich warunkach był
zaprojektowany. Może byc’ również
montowany wewnatrz
˛
budynku.
• Łatwy montaż bezpośrednio na podłożu
• Sterowanie przyciskami wymagającymi wciskania
w czasie jazdy
• Umożliwia każdemu dostęp do wyższej kondygnacji
• Wysokość podnoszenia: do 3 m (minimalna 0,5 m)
• Automatyczna blokada drzwi
• Standardowe wykonanie - przejazd na wprost
• Opcja - przejazd kątowy
• Panele z laminowanego szkła
Łatwa obsługa i wygoda
Płynna i cicha praca. Wystarczy wciskać przycisk jazdy,
aby znaleźć się na drugim przystanku.
Bezpieczeństwo
Listwy przeciwzakleszczeniowe, przycisk wzywania pomocy,
oświetlenie awaryjne gwarantują poczucie bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE, CIBES B1000
Udźwig
Prędkość
Wysokość podnoszenia
Liczba przystanków
Sterowanie
Wymiary platformy
Wymiary zewnętrzne
Podłoga
Drzwi, standardowe

Rodzaj napędu
Zasilanie

Wykończenie

300 kg
<0,1 m/s
≤ 3 m (≥ 0,5 m)
2
Przyciskami wymagającymi
wciskania w czasie jazdy
Standardowo 1050 x 1450 mm
(szerokość x głębokość)
1300 x 1890 mm
(szerokość x głębokość)
Antypoślizgowa, żebrowane
aluminium
Drzwi uchylne podwójne,
900 x 1100 mm,
przeszklone panele z
laminowanego szkła
Śrubowy, gwint samohamowny
400 V, 3 fazy, zabezpieczenie
10 A, zwłoczne
Opcjonalnie: 220 V,
1 faza z falownikiem
RAL 9007 lub ocynk

głębokość

Szybki montaż
Dźwig B1000 jest dostarczany w dwóch łatwych do
zmontowania częściach – rama i platforma. Podszybie nie
jest wymagane. Zakres dostawy obejmuje zintegrowaną
rampę, ułatwiającą prace montażowe i obniżającą ich koszt.

szerokość
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Oznakowanie CE
Platforma dźwigowa B1000 jest oznaczona
znakiem CE, co potwierdza spełnienie
wymagań Europejskiej Dyrektywy.

