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Sem nenhuma necessidade especifica de instalação, o UNIKART Eléctrico foi desenhado para 
tornar as piscinas acessíveis a todas as pessoas com mobilidade reduzida, tais como pessoas com 
deficiência, idosos, grávidas, etc. Com um atuador especifico IP 67, alimentado por uma bateria de 
24V, o UNIKART Elétrico é fácil de utilizar: basta pressionar o botão para fazer descer o nadador para 
a piscina, e pressionar o botão de retorno para subir.

• 40 ciclos por carga de bateria
• Não há necessidade de ancorar
• Pode ser colocado em diferentes
   partes da piscina
• Construção em aço inoxidável

• Capacidade de elevação de 136 kg
• 4 horas de tempo de recarga
• Em conformidade com a Diretiva
   de Dispositivos 89/392 e
   alterações subsequentes.
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ELEVADOR MÓVEL 
PARA PISCINA 

Entregue com tapete
de travagem para
a borda da piscina

Capacidade elevatória máxima
Peso

Alimentação

Rodas da traseira

Rodas da frente

Dimensões ( L x P x H )

Estrutura / Assento

Sistema

Curso de assento

Garantia

C.Largura e alturaA. Altura entre o chão e a água

1

B. Largura da caleira

2 3
4

Por favor indicar os seguintes valores  1-2-3-4

PARA ESCOLHER BEM

Unikart Motorizado Clássico com bateria Unikart Motorizado Clássico com alimentaçãoInformação Técnica

Até 136 kg Até 136 kg
250 kg 250 kg

Batteria 24 volts 110v - 240v / 24v

Giratória com travão manual Giratória com travão manual

Roda sólida Roda sólida

80 x 120 x 170 cm 80 x 120 x 170 cm

Aço inoxidavel pintado / Polipropileno Aço inoxidavel pintado / Polipropileno

Atuador motorizado Atuador motorizado

55 cm 55 cm

2 anos - 7 anos ( corrosão ) 2 anos - 7 anos ( corrosão )


