SISTEME DE PARCARE AUTO

APS-TT

SOLUDII PROFESIONALE DE PARCARE
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Sistem de parcare automată-întoarcere autovehicule

Componente generale

Acest sisteme de parcare este uCor
de accesat fiind destinat pentru rezolvarea
manevrelor de întoarcere în zonele cu
spaEii limitate pentru facilitarea accesului
în zonele destinate parcării autovehiculelor.
Împreună cu sistemele de parcare
pentru autovehicule, APS-TT rezolvă situaEii din cele mai variate de adaptabilitate la
spaEiile existente limitate de parcare.
La solicitarea clienEilor se pot realiza Ci alte variante diferite ca diametru Ci
capacitate portantă.
Este uCor de utilizat pentru diverse
imobile (rezidenEiale sau nerezidenEiale)
precum Ci pentru prezentarea unor produse în spaEii dedicate.
Element central de rotire
Troliu
Suport cu rolă
Structură

De ce să utilizăm Sistemul de întoarcere automată Romversis?

1. Calitate asigurată:
Realizate după cele mai noi tehnologii, fabricate cu precizie tehnică, compacte Ci silenEioase.
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De ce să utilizăm Sistemul de întoarcere automată Romversis?

2. Avantajele sistemului de acEionare:
Sistemul de angrenare este acEionat de troliu. Platforma este silenEioasă Ci precisă.
3. Flexibilitate Ci adaptabilitate:
Executată pentru diferite diametre Ci capacităEi, platforma poate fi adaptată cerinEelor clienEilor.
ÎntreEinerea este uCoară. Echipamentul este realizat astfel încât accesul la componentele ce se pot uza
în timp sau defecta să fie facil Ci să fie posibilă înlocuirea uCoară. Totodată s-a menEinut robusteEea
Ci fiabilitatea platformei. Depanarea se face rapid.

SpecificaEii

Model
Diametrul
Sarcină
Unitate de acEionare
Alimentare circuit forEă
Viteza de rotire
Unghiul de rotire
ÎnălEime minimă
Finisaj
Podeaua platformei
Mod de operare

APS-TT
5000 mm
3000 Kg
Troliu 1,1 kW
3~400V/-10%, 50 HZ
0,15 m/s
360° în ambele sensuri
330 mm
Acoperire normală pentru interior Ci specială pentru exterior
Metal striat
Cu buton / Telecomandă

Sistem întoarcere autovehicule
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Operare
Autovehiculul va fi condus pe platformă
fară a rămâne în afara acesteia.
Se acEionează butonul de comandă
pentru pornire Ci rotire.
Telecomanda este opEională.

APS-TT Sistem de parcare automată-întoarcere autovehicule

Romversis îCi rezervă dreptul ca, pe durata execuEiei tehnice, să folosească tehnologii mai noi, sisteme, procese, proceduri sau standarde potrivite pentru îndeplinirea obligaEiilor sale, altele decât cele
oferite iniEial, în condiEiile în care clientul nu va fi dezavantajat din cauza unei astfel de proceduri pentru a face posibilă realizarea proiectului.

