
מעלון אנכי עם פיר

בטיחותי ונוח לשימוש

 עיצוב מרשים 

התקנה מהירה

סטפי



המעלון מהווה פתרון אידיאלי להבטחת 
נגישות גבוהה במגוון מבנים:

משרדים • עסקים (בנקים, מסעדות, חנויות,
וכו')

, ספורט •  מוסדות ציבור (בתי ספר, אולמות
אולמות תיאטרון וכו')

משותפים •  בתים פרטיים ובתים

סטפי
למעלון דגם סטפי מבחר רחב של 

אפשרויות תכנון ועיצוב; המעלון 
מגיע בשלוש גרסאות בשלל מידות, 

טווחי הרמה וסגנונות עיצוב, 
בהתאמה מושלמת לצרכיו הייחודיים 

של הלקוח ולפי טעמו האישי.   

ורסטיליות
ניתן להתקין את המעלון בתוך בורות שכבר קיימים במבנה 

או בפיר ייעודי. המעלון מתאים לשימוש פנימי וחיצוני 
כאחד, הודות לעמידותו המלאה בפני מים.

מעלון דגם סטפי מגיע 
במגוון אפשרויות 
בהתאמה אישית:

• 3 גרסאות
• משטחים ב-22 מידות 

שונות
• טווח הרמה של עד 2 

מטרים



לוח פיקוד בקומות – סטפי

לוח פיקוד מובנה במעלון– סטפי

טכניים עיצוב ומאפיינים 
 אפשרויות העיצוב והמאפיינים הטכניים המשוכללים הפכו 

את מעלון דגם סטפי למעלון המועדף בקרב קהילת 
המהנדסים האירופאית. מנגנון הידראולי ותא עשוי מתכת או 

פוליקרבונט בצבע אפור, מקנים למעלון יכולות טכניות 
מתקדמות, לצד עיצוב יפהפה ורמה אסתטית גבוהה. התכנון 

&S, הכולל לוח פיקוד פנימי המובנה  L הפונקציונלי מבית
במעלון ולוחות פיקוד אלחוטיים הממוקמים בקומות, הופכים 

את מעלון דגם סטפי למוביל בשוק הנגישות העולמי.  .

בטיחותית ונוחה לשימוש
 בטיחות המשתמש מובטחת באמצעות מערכות בטיחות 

אקטיביות ופסיביות מתקדמות, הכוללות תמסורת בטיחות, 
מערכת פילוס עצמי ומנגנון להורדת חירום. 



תוספות
אוטומטיות  • דלתות

אפור מפוליקרבונט  •  תאים

מיוחדות במידות  •  משטחים

בהתאמה  •  מגוון צבעים לדלת ולפיר,
אישית

רחוק  • שלט

סטפי עם דלתות אוטומטיות

סטפי/80 סטפי/160 סטפי/200
מהלך – מקסימלי [מ"מ] 800 1600 2000

מידת משטח מעלון [מ"מ] 1260 x 810 
1400 x 1110

1260 x 810 
1400 x 1110

1700 x 810 
2200 x 910

כושר העמסה-מקסימלי  [ק"ג]  400 400  400

מהירות [מ/שניה]  0,06  0,06 0,06

מתח 230V חד-פאזי 230V חד-פאזי 230V חד-פאזי

תחנות עצירה

בור בתחתית המעלון [מ"מ]

 2

220

 2

325

 2 

360

גימור

משטח המעלון משטח תא המעלון בגימור אלומיניום מונע החלקה.

בטיחות לוחות פיקוד מוגני מפתח.

אבזור סטנדרטי:
RAL 7040  • דלת ותאים בצבע אפור

הידראולית כוח  • יחידת

כפתור  •  הפעלת המעלון על ידי לחיצה ממושכת על
. ההפעלה, גם בתא המעלון וגם במפלס עליון

במעלון מובנה  •  לחצן חירום

במעלון  •  לוחות פיקוד בעלות מפתח נשלף, הממוקמות
ובקומות

24VDC עזר  •  מערכת

חשמליים  •  מנעולים

. נעילה  •  גיר בטיחותי עם מנגנון

הפסקת  •  אפשרות להורדת המעלון באופן ידני במקרה של
חשמל

לקומה הגעה  •  פילוס אוטומטי בעת

מפתח •  פתיחת הדלת מבחוץ בעזרת

סטפי  מידע טכני

חלקי ברזל מצופים באבקה RAL 7040; יחידת הרמה מצופה בתהליך קטפורזיס; גרמושקת מגן 
תחתונה בצבע שחור; עמודי שער צבועים באפור. 

נתונים אלה הם נתונים מייצגים בלבד ואינם מחייבים. S&L Solutions שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט ללא הודעה מראש.

מפרט טכני



https://www.youtube.com/channel/UCkKj6vzyuzwFk8KjHsaILqA

03-3797777

079-5729448

הנגיד 13, ראשון לציון מיקוד 7548213

www.snl-solutions.co.il

contact@snl-solutions.co.il

https://www.facebook.com/accessibility.lifts

https://www.instagram.com/snlsolutions3

  נגישות , הרמה ובטיחות.

https://www.snl-solutions.co.il/



