Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť

OPTIMA
PARKING
Multi – rotačný typ /Typ DMC/
Najefektívnejšie parkovacie zariadenie
maximálne vypĺňajúce podzemné priestory
bez použitia obslužných komunikácii.


Tento
automatický
systém
dopravuje autá vertikálne výťahmi
po oboch stranách a horizontálne posúva prepojené palety vo viacpodlažnom
parkovacom dome
 OPTIMA je 8- krát viac účinnejšia pri vypĺňaní priestoru ako bežné typy parkovania
 Najvhodnejšia pre malé a stredné budovy
 Systém pracuje s minimálnou hlučnosťou a vibráciami
 OPTIMA môže byť vybavená otočným stolom pre zlepšenie ergonómie obsluhy,
zlepšenie časovej dostupnosti a jednoduchý vstup a výstup áut
 Dostupná pre autá typu sedan a SUV až do 3000 kg


Systém s vysokou mierou modulárnosti od 10 do 46 áut, od 2 do 4 podlaží a 6 až 13
radov
 Systém má certifikát pre EÚ

Obrázok zobrazuje:
− OPTIMA systém pre 42 áut
− 4 podlažia
− 12 radov
− typ auta sedan
− horný vjazd
− bez použitia otočného stola
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OPTIMA – sedan

Kapacita
Možné max. rozmery áut
Max. hmotnosť auta
Výťah
Horizontálny pohyb

Bezpečnostné zariadenia

Napájanie

OPTIMA – SUV

Technické parametre
Záleží na požiadavkách zákazníka (max 46 áut)
sedan 5200(d) x 2150(š) x 1600(v)
SUV 5200(d) x 2150(š) x 1900(v)
sedan 1850 kg
SUV 3000 kg
MOTOR – 11≈15 kW el. pohon s prevodovkou
rýchlosť – cca. 20≈25 m/min
MOTOR – 3,75≈5,5 kW el. pohon s prevodovkou
rýchlosť – cca. 20 m/min
• systém detegujúci mechanickú poruchu
• navádzacie svetlá pri vstupe
• zariadenie detegujúce správnu pozíciu auta na vstupe
• zariadenie na ochranu proti prepadnutiu auta
• 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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