
Pluto.
En av markedets minste 
løfteplattformer i sjakt.



2 Pluto

Ved å installere en Pluto øker du ikke bare tilgjengeligheten, du øker også verdien på boligen og gjør den mer 
ettertraktet.



Pluto 3

Tekniske spesifikasjoner

Nyttelast 2 personer / 250 kg

El. tilkobling enfas 230 V/AC, 16 A 

Driftsspenning 2 kretser: 24 V og 48 V

Drivsystem Skrue med drivmutter

Motor Enfaset, 2,2 kW, frekvensstyrt

Hastighet 0,15 m/s

Betjeningselementer Knapper eller nøkkelbrytere på 
stoppesteder for tilkalling. Påholden 
knapp på plattformen. 

Plattformstørrelse Alternativ 1:  
(L x B): 805 mm x 1080 mm
Alternativ 2:  
(L x B): 805 mm x 880 mm

Sjaktdimensjoner Alternativ 1:  
(L x B): 880 mm x 1340 mm
Alternativ 2:  
(L x B): 880 mm x 1140 mm

Gulvutsparing 50 mm eller med påkjøringsrampe

Sikkerhetselementer Alarmtelefon, automatisk dørlukking, 
sikkerhetslister,signal ved over- 
belastning, elektrisk nødbetjening, 
dødmannsknapp (innvendig)

Standardfarge Slagdør og sjaktramme i RAL 9003, 
signalhvit

Plattform leveres i blågrått

Tilleggsutstyr Radiostyring
Nøkkelbrytere
Dør på plattformlangside

Glassjakt

Dobbel glassdør

Spesialfarge iht. RAL

Typegodkjent og CE-merket

En Pluto er som skapt for trange områder.

Kompakt løfteplattform med selvbærende stålsjakt
Pluto er en meget kompakt og lite plasskrevende løfteplattform i 
sjakt for innendørs bruk. 

Modellen er designet så den passer inn nær sagt i alle bygg
 - både tradisjonelle og moderne. Pluto er spesielt godt egnet
 i trange trappeoppganger i boligblokker, i villaer og i rekkehus. 
Den kan leveres med stål- eller glassvegger, og i valgfri farge.  
Inne på plattformen kan det monteres speil og spotlights.  
Installasjonen er svært enkel og tar ikke mer enn en uke. 

Nyttig for mange
Det er mange gode grunner til å installere en Pluto, og det er 
mange som kan ha nytte av den. Enten du vil ha den i din privat-
bolig eller det er borettslaget som ønsker å bedre tilgjengeligheten 
for beboerne. Enhver som er dårlig til bens, triller barnevogn, er 
rullestolbruker eller bærer tungt, vil merke at en Pluto utgjør
en stor forskjell i hverdagen. 

Øker byggets verdi
Med dagens krav til tilgjengelighet vil Pluto kunne øke byggets 
standard, bedre komforten og gjøre det mer ettertraktet. 
Du kan enkelt gjøre en bolig med bratte eller trange trapper om  
til en livsløpsbolig. Investeringen er ikke stor sammenlignet med  
å måtte bytte bolig, og boligens verdi kan stige betydelig etter  
installasjonen.

Brukervennlighet og sikkerhet
Pluto har en løftekapasitet på opptil 225 kg, og har en løftehøyde 
på inntil 12 meter. Bruken er svært enkel og drifssikkerheten er 
høy, noe som gir brukerne en god tryggehtsfølelse.

Pluto er liten, men har store fordeler

 Den er en av de minste løfteplattformene på  
 markedet 

 Driftssikker og brukervennlig 

 Trenger kun 5 cm grop, eller den kan monteres  
 rett på gulv med påkjøringsampe

 Den har en svært gunstig pris

„Har du plass til et kott, har du 
plass til en Pluto.“

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i spesifikasjoner.
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