ELEVADORES VEICULARES

LIBERDADE PARA RODAR
Os elevadores veiculares Palfinger são resultado de anos de pesquisa, desenvolvimento e testes em
campo. Todos os seus componentes foram aperfeiçoados para resultar em um equipamento seguro, eficiente e de alta tecnologia, atendendo as expectativas dos usuários, fabricantes de ônibus e empresas
de transporte público mais exigentes.

LIBERDADE É POSSUIR EQUIPAMENTOS CONFIÁVEIS EM SUA FROTA

Eficiência em todas as paradas
Diferente dos elevadores convencionais, o elevador veicular
Palfinger possui um sistema de acionamento eletrônico totalmente automático, possibilitando menor tempo operacional.
Sua eficiência se reflete em maior pontualidade, contribuindo
para melhorar a qualidade do transporte público urbano.

Fácil de utilizar
Assim como os demais equipamentos Palfinger, os elevadores veiculares possuem recursos que facilitam a sua utilização.
Seu sistema de controle eletrônico proporciona uma lógica
operacional simples e intuitiva, tornando a utilização do equipamento mais rápida e fácil.

Confiabilidade
Fabricados sobre rigorosos padrões de qualidade, os elevadores Palfinger eliminam
paradas desnecessárias para manutenções.
Seus motores e sistemas de acionamento
são eficientemente isolados de contato
com a água e partículas, proporcionando
confiabilidade e durabilidade.

Conforto e qualidade para o transporte
Os elevadores Palfinger são extremamente
silenciosos. Esta característica elimina os ruídos por trepidação, reduzindo a poluição
sonora e melhorando significativamente a
qualidade do transporte para passageiros
e colaboradores.

Elevador Veicular Modelo Líbero PLU-2.5A

LIBERDADE É FORNECER O DIREITO DE ESCOLHA

Sistema anti-colisão
O sistema anti-colisão dos elevadores Palfinger impede que erros de operação danifiquem o equipamento durante o uso,
prevenindo danos e diminuindo custos e
paradas para manutenção.

Ecologicamente correto
Por possuir acionamento totalmente eletrônico, o elevador Palfinger não gera resíduos, reduzindo o uso e a necessidade
de descarte de lubrificantes e fluídos hidráulicos, que além de custos, geram passivos ambientais.

Baixo peso estrutural
Desenvolvido com alta tecnologia e design inovador, este
equipamento é o elevador veicular mais leve da sua categoria. Seu baixo peso estrutural contribui para a otimização do
consumo de combustíveis, pneus, freios, lubrificantes e suspensão, resultando na redução de custos operacionais.

Fácil instalação
Os elevadores veiculares Palfinger não requerem compartimentos, válvulas ou reservatórios extras. Seu processo de instalação é extremamente simples, garantindo uma montagem
rápida e eficiente.

LIBERDADE É GARANTIR A AUTONOMIA DOS SEUS USUÁRIOS

Movimento suave e silencioso
Quando está em operação, o elevador Palfinger possui movimentos suaves e silenciosos, que proporcionam maior conforto e comodidade para os seus usuários. Ao ser utilizado em
posição de escada, seu exclusivo sistema de travamento LOCKED-IN elimina os ruídos gerados pela trepidação do veículo.

Segurança
Os elevadores Palfinger são extremamente seguros e confiáveis. Seu sistema de controle eletrônico monitora o funcionamento do equipamento durante toda a operação garantindo
que a mesma seja executada de forma segura, evitando riscos
e acidentes aos seus usuários.

Controle operacional exclusivo
Sua botoeira exclusiva e com design anatômico foi desenvolvida visando oferecer resistência, durabilidade e permitir a fácil utilização do equipamento.

O ELEVADOR VEICULAR MAIS LEVE DA SUA CATEGORIA

Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A Madal Palfinger se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em
seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo descontinuá-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Para sua montagem, deverão ser obedecidas as instruções
do manual de instalação, bem como as especificações da norma NBR15646:2011.
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