
Platforma schodowa HIRO 350Platforma schodowa HIRO 350

www.proreha.pl

Platforma schodowa HIRO 350 jest prostym, 
bezpiecznym i tanim rozwiązaniem na 
pokonanie przez osoby niepełnosprawne na 
wózkach barier architektonicznych w postaci 
kilku stopni schodowych. Dzięki niewielkim 
wymiarom doskonale  sprawdza się w sytuacji 
gdy nie ma miejsca na zastosowanie 
podjazdu, platformy pionowej lub dźwigu 
osobowego.

Platforma HIRO 350 umożliwia bezpieczny 

transport osoby niepełnosprawnej poruszającej 

się na wózku inwalidzkim. Umożliwia ona 
pokonanie kilku biegów schodowych,

znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz 

budynku. Torowisko platformy może być

zamontowane do ściany, do słupków 

przykręcanych do stopni lub słupków 
teleskopowych umieszczonych w duszy schodów. 

W pozycji parkowania podłoga platformy jest 

złożona dzięki czemu urządzenie nie zajmuje 

dużo miejsca.

Bezpieczeństwo i komfort

• Urządzenie wyposażone jest w szereg elementów 

zapewniających bezpieczeństwo użytkownika min. 

barierki oraz rampy ograniczające przed 
wypadnięciem, kontakty bezpieczeństwa, przycisk 

STOP.

• Obsługa platformy (przywołanie oraz rozkładanie) 

odbywa się za pomocą pilota radiowego lub kasety 

naściennej a do sterowania kierunku jazdy służy 

kaseta na platformie. 

• Podczas jazdy platforma zasilana jest z 

wbudowanych akumulatorów co uniezależnia ją od 

zasilania budynku. Akumulatory ładowane są w 
czasie parkowania urządzenia na przystanku.

• Wymiar podestu użytkowego 800 x 1000 mm oraz 
udźwig 225 kg umożliwia transport osób na 

wózkach elektrycznych. 1
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Parametry urządzenia

Udźwig: 225 kg

Prędkość: 0,10 m/s

Przystanki: 2

Napęd: zębatkowy

Wersja: z najazdem na wprost lub bocznym

Zasilanie: wbudowane akumulatory 24 V ładowane 

na przystankach 230 V 10 A

Torowisko: profil aluminiowy

Mocowanie: do ściany, do słupków mocowanych 

na schodach lub w duszy schodowej

Montaż: na zewnątrz lub wewnątrz budynku

Podest: 800 x 1000 mm, dostępne inne wymiary

Kolor: 6 kolorów RAL w standardzie, inne za dopłatą

Wyposażenie opcjonalne

• trzecia klapa najazdowa

• dłuższe klapy najazdowe

• składane siedzisko

• sygnalizacja świetlna podczas jazdy

• dodatkowe piloty radiowe

• ochronny pokrowiec
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