PARTENER EXCLUSIV

Sisteme de parcare - Combilift
- aceste sisteme reprezintă
combinaţia între depozitarea şi
deplasarea autoturismelor
parcate unul lângă celălalt
- asigură o parcare compactă pe
două până la patru niveluri cu
doar o cale de acces
- aşezare variabilă pe două până la
zece coloane
- parcare independentă
- operare facilă cu diverse opţiuni
de control
- grad ridicat de manevrabilitate
- sarcini pe platformă de 2,0 t
sau 2,6 t

SOLUŢII OPTIME DE PARCAJE REZIDENŢIALE

Alegeţi acum varianta ideală pentru parcarea autoturismelor!
Cu o experienţă de peste 50 ani în domeniu, producătorul german Wöhr
vă oferă şi pe piaţa românească, în parteneriat cu compania Elmas,
gama completă de sisteme de parcare auto.
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Sisteme de parcare - Parklift

Se pot oferi şi sisteme de parcare

- până la 200% mai mult spaţiu de
parcare
- 1 cale de circulaţie
= 2 sau 3 niveluri de parcare
= reducerea costurilor
- parcare independentă
- siguranţă ridicată în utilizare
(testat TÜV/ certificat CE)
- echipare cu componente
hidraulice de calitate
- costuri reduse de întreţinere
- sunt disponibile variante cu
platformă dublă:
- 4 spaţii de parcare
(parklift 430, 440),
- 6 spaţii de parcare
(parklift 403, 413),
- 2, 4, 6 spaţii de parcare
(parklift 461, 462, 463)
- sarcini nominale pe platformă
de 2,0 t (parklift 401, 411, 421)
şi respectiv de 2,6 t (parklift 411,
421)

duble cu platforme mai mari,
pentru 4 sau 6 autoturisme.
Acestea asigură un spaţiu mai
confortabil privind intrarea/ieşirea din autoturism şi o parcare
mai uşoară. Pentru aceste sisteme
de parcare este necesară o lăţime
constructivă mai mică decât
pentru două sisteme simple şi
sunt mult mai confortabile şi
eficiente.

Caracteristici Parklift 461-463:
- parcare subterană
- se obţin până la 3 locuri de
parcare în varianta simplă şi
6 locuri de parcare în varianta
dublă
- platforma superioară se află la
acelaşi nivel cu calea de circulaţie
şi poate fi acoperită cu diferite
materiale (asfalt, pietriş sau
gazon)
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