Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť

BEST
PARKING
Paletový typ /Typ DMF/
Rýchlejší než najrýchlejší!



Toto parkovacie zariadenie je
najnovšou generáciou
3 – rozmerných parkovacích zariadení, ktoré umožňuje parkovať rýchlo a bezpečne
maximálne možné množstvo áut v minimálnom priestore



Systém BEST môže byť použitý pre rôzny počet od 20 až po niekoľko sto áut



Je špeciálne vhodný pre veľkorozmerné parkovacie domy, pre svoju vysokú
modularitu a jedinečnú schopnosť vyplniť aj neštandardný priestor



Systém pozostáva z výťahov pre vertikálny pohyb, zakladacích vozíkov pre
horizontálny pohyb a parkuje autá v oceľovej regálovej konštrukcii



Je vybavený otočnými stolmi pre zlepšenie ergonómie obsluhy a operačného času
(voliteľné)



Dostupný pre autá typu sedan a SUV až do 3000 kg



Systém má certifikát pre Európsku úniu

Obrázok zobrazuje:
− BEST parkovací systém
− pozdĺžny typ pre sedan
− výška 7 podlaží
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BEST pozdĺžny typ - sedan
Kapacita
Možné max. rozmery áut
Max. hmotnosť auta
Výťah

Zakladací vozík

Otočný stôl

Bezpečnostné zariadenia

Napájanie

BEST priečny typ – SUV
Technické parametre
20 – 600 áut
sedan 5200(d) x 2150 (š) x 1600(v)
SUV 5200(d) x 2150 (š) x 1900(v)
sedan 2150 kg
SUV 3000 kg
motor zdvíhania – 22 kW el. pohon s prevodovkou
rýchlosť zdvíhania– 45≈60 m/min ( vzhľadom k vzdialenosti )
motor horizontálneho posuvu – 1,5 kW
rýchlosť horizontálneho posuvu – 45 m/min
motor pojazdu – 1,5 kW
rýchlosť pojazdu - 80 ≈120 m/min (vzhľadom k vzdialenosti)
motor horizontálneho posuvu – 1,5kW
rýchlosť horizontálneho posuvu – 45 m/min
motor vyberania – 0,4 kW
spôsob vyberania – ozubené koleso a ozubený hrebeň
motor – 3 kW
rýchlosť – 3,5 ot/min
• navádzacie svetlá pri vstupe
• zariadenie detegujúce správnu pozíciu auta na vstupe
• zariadenie na ochranu proti prepadnutiu auta
• systém detegujúci pretrhnutie lana výťahu
• a ďalšie
AC 400V, 3P+N, 50Hz

Poznámka: Uvedené informácie môžu byť zmenené bez upozornenia, vzhľadom k technickému vývoju. Všetky rozmery sú udané v mm.
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