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ELEVADORS VERTICALS 

Aplicació: habitatges unifamiliars, locals comercials, edificis de pública concurrència amb ús 
controlat i comunitats de propietaris (excepcions per ús i no per norma).

Velocitat: velocitat reduïda, 0´15 m/s, basada en el compliment de la Directiva Europea de 
Màquines i la Norma Europea de Plataformes Elevadores Verticals per persones amb Mobilitat 
Reduïda.

Decoració: Amplia gama decorativa de cabines, mirall sencer, mig mirall, paviment vinílic, 
paviment porcellànic, parets panoràmiques, INOX o amb recobriment sintètic. 

Portes de pis: automàtiques o semiautomàtiques amb acabats de INOX o pintades amb RAL 
estàndard 7032 o RAL especial. 

Portes de cabina: automàtiques o sense portes en cabina amb acabats de INOX, estàndard, o 
amb RAL especial. 

➢ Sense portes en cabina: barrera fotoelèctrica de seguretat classe II i funcionarà amb 
pulsació mantinguda o constant. 

Legalització i manteniment: RD88/2013 – obligatorietat de legalitzar amb número de RAE i 
contracte de manteniment amb una revisió mínima cada 4 mesos.



ELEVADORS VERTICALS 

CARACTERISTIQUES

Velocitat 0,15 m/s

Recorregut màxim 12000 mm / projectes especials fins a 15000 mm                           
6 parades.

Fossat 120 mm a 200 mm 

Fugida Entre 2450 mm i 2610 mm 

Càrrega 225 kg (Apte per a 3 persones)
300 kg (Apte per cadira de rodes)
400 kg (apte per cadira de rodes acompanyades i dimensions 
màximes de 1100 x 1400 mm.

Pas lliure de portes 700 mm / 800 mm / 900 mm ( cadira de rodes min. 800)

Embarcaments Frontal, frontal i lateral (90º), frontal i fons (180º)

Sala de màquines No requereix de sala de màquines, el conjunt de quadre elèctric i 
central hidràulica es poden posar en un armari amb accés 
restringit. 
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PLATAFORMES VERTICALS DE CURT RECORREGUT 

Aplicació: habitatges unifamiliars, locals comercials, edificis de publica concurrència amb ús 
controlat i comunitats de propietaris. Es pot instal·la tant a l’exterior com a l’interior.

Velocitat: velocitat reduïda, fins a 0´15 m/s, basada en el compliment de la Directiva Europea de 
Màquines i la Norma Europea de Plataformes Elevadores Verticals per persones amb Mobilitat 
Reduïda.

Decoració: color de la plataforma estàndard, possibilitat de RAL especial amb cost extra i 
possibilitat de fabricació en INOX. Paviment vinílic, d’alumini o preparat per paviment aportat i 
instal·lat pel client. Possibilitat de fer tancament.

Portes de pis: sense tancament nomes portarà porta de pis a pis superior, serà de 1100 mm  
d’alçada i amb pany electromecànic de seguretat. Possibilitat d’automatitzar.

Portes de cabina: la porta de cabina és de 1100 mm d’alçada i viatja amb la cabina com a 
element de seguretat. Està dotada de pany electromecànic de seguretat. Possibilitat 
d’automatitzar.

➢ Existeixen cabines de curt recorregut que no porten portes a cabina, porten un “braç” 
en forma de barrera, aquest és normalment automàtic.

Us restringit: les botoneres de pis i botonera de cabina funcionen amb clau per un tema de 
normativa de seguretat. Personal amb formació.  



CARACTERISTIQUES

Velocitat Fins a 0,15 m/s

Recorregut màxim 3000 mm (projectes especials 3 parades)

Fossat De 0 mm (amb rampa) a 150 mm 

Fugida No requerida, altura de pis segons normativa edificació.

Càrrega 300 kg (Apte per cadira de rodes)
400 kg (apte per cadira de rodes acompanyades i dimensions 
màximes de 1100 x 1400 mm.

Pas lliure de portes 700 mm / 800 mm / 900 mm ( cadira de rodes min. 800)

Embarcaments Frontal, frontal i lateral (90º), frontal i fons (180º)

Sala de màquines No requereix de sala de màquines, el conjunt de quadre elèctric i 
central hidràulica es poden posar en un armari amb accés 
restringit.  
Algunes màquines el porten integrat al mateix espai de la 
plataforma.
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PLATAFORMES VERTICALS DE LLARG RECORREGUT 

Aplicació: habitatges unifamiliars, locals comercials, edificis de pública concurrència amb ús 
controlat i comunitats de propietaris. Es pot instal·lar tant a l’exterior com a l’interior.

Velocitat: velocitat reduïda, fins a 0´15 m/s, basada en el compliment de la Directiva Europea de 
Màquines i la Norma Europea de Plataformes Elevadores Verticals per persones amb Mobilitat 
Reduïda.

Decoració: color de la plataforma estàndard, possibilitat de RAL especial amb cost extra i 
possibilitat de fabricació en INOX. Paviment vinílic, d’alumini o preparat per paviment aportat i 
instal·lat pel client. 

Tancament: 3000 mm de recorregut o més serà obligatori fer tancament perimetral fins a 2200 
mm mínim de terra de pis de l’ultima parada cap a munt. 

➢ Autoportants / fixada a mur
➢ Ferro i vidre o Ferro i planxes cegues.
➢ Alumini i vidre o Alumini i planxes cegues.

Portes de pis: portes de pis semiautomàtiques, panoràmiques o cegues. Mesures estàndard 800 
mm de pas lliure x 2200 mm. Possibilitat d’automatitzar.

Portes de cabina: sense portes en cabina.

Us restringit: les botoneres de pis i botonera de cabina funcionen amb clau per un tema de 
normativa de seguretat. Personal amb formació.  

Legalització i manteniment: RD88/2013 – obligatorietat de legalitzar amb número de RAE i 
contracte de manteniment amb una revisió mínima cada 4 mesos



PLATAFORMAS VERTICALES DE LLARG  RECORREGUT 

CARACTERISTIQUES

Velocitat Fins a 0,15 m/s

Recorregut màxim 12000 mm 
Fins a 5 parades

Fossat De 0 mm 150 mm 

Fugida 2400 mm ( es pot reduir en projectes especials)

Càrrega 300 kg (Apte per cadira de rodes)
400 kg (apte per cadira de rodes acompanyades i dimensions 
màximes de 1100 x 1400 mm.
Mínim de 300 kg fins a 400 kg (250 kg/m2) 

Pas lliure de portes 700 mm / 800 mm / 900 mm ( cadira de rodes min. 800)

Embarcaments Frontal, frontal i lateral (90º), frontal i fons (180º)

Sala de màquines No requereix de sala de màquines, el conjunt de quadre elèctric i 
central hidràulica es poden posar en un armari d’accés restringit i 
en moltes d’aquestes plataformes ja venen incorporats dins 
l’espai de ocupació de la plataforma.
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PLATAFORMES VERTICALS DE CURT RECORREGUT 
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