
Plataformas 
ElEVatórIas 
Para EsCaDas 

sUPra E
SUPRA  
LINEA

rEtas E CUrVas 



As nossas Plataformas Elevatórias 
Inclinadas são fabricadas de forma 
a responder às necessidades dos 
clientes que exigem o melhor conforto 
e qualidade. Com design avançado 
e ergonómico, a Supra e a Supra 
Linea são fabricadas utilizando 
apenas componentes de qualidade. 
A solução perfeita para ultrapassar 
as barreiras arquitectónicas e fazer 
o seu edifício acessível a todos.

CErtifiCaDa 
DE aCorDo Com 
a DIrECtIVa 
máqUinas 
2006/42/CE

“O meu negócio tem agora uma 
óptima solução para que clientes com 
mobilidade reduzida possam visitar 
o terraço exterior. O seu design 
moderno combina harmoniosamente 
com o estilo do meu restaurante”

A Supra está desenhada para aplicação 
em qualquer tipo de escadas: curvas, 
rectas com inclinação variável, pisos 
múltiplos e configurações em espiral.

A Supra Linea está desenhada 
para aplicação em escadas rectas 
de inclinação constante.

Todas as partes expostas são feitas de 
alumínio anodizado por forma a garantir 
que o equipamento não oxide. Com a 
adição do pack IP55, ambos os produtos 
poderão ser instalados no exterior.
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Quando a plataforma elevatória 
chega a um dos patamares, superior 
ou inferior, a rampa de acesso abre 
automáticamente, permitindo que o 
utilizador entre e saia da plataforma 
com o mínimo esforço. As rampas de 
acesso levantam-se antes de iniciar a 
viagem, dando a segurança necessária 
ao utilizador durante o percurso.

DEsEnHaDa 
ErGonómICamEntE

A Supra e a Supra Linea possuem um avançado design 
ergonómico que foi desenvolvido com a colaboração 
de importantes associações de consumidores. 
Permitiu-nos desenvolver uma das mais confortáveis 
e seguras plataformas do mercado. O joystick de 
uso facilitado ou os botões de pressão opcionais 
permitem que a plataforma se desloque para cima 
ou para baixo ao longo das escadas, de forma segura 
e com o mínimo de esforço para o utilizador.

sEGUranÇa  

A segurança dos nossos 
clientes é prioritária 
para nós. Ambos 
os modelos estão 
certificados pela Directiva 
Máquinas 2006/42/
EC. São equipadas 
com dispositivos de 
segurança contra impacto 
e esmagamento os quais 
garantem uma paragem 
imediata, caso encontrem 
um obstáculo. O sensor de 
peso pode ser adicionado 
de acordo com a norma 
europeia EN 81-40.

ComPaCta 
E 
DisCrEta

O seu perfil permite 
que a Supra e Supra 
Linea ocupem pouco 
espaço na escada 
quando não estão a ser 
utilizadas. Com amplas 
opções de configuração 
de estacionamento 
e dimensão da 
plataforma faz com 
que sejam ideais 
para edifícios onde o 
espaço é escasso.
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Barras de Segurança 
Automáticas

A Supra e a Supra 
Linea têm barras de 
segurança automáticas 
que envolvem o 
utilizador durante o 
percurso. Assim que a 
plataforma chega a um 
dos patamares, a barra 
de segurança levanta 
para que se consiga 
efetuar a entrada ou a 
saída no equipamento. 
Volta a baixar assim 
que se inicia novamente 
o movimento, dando 
segurança ao utilizador. 

Controlos de Bordo 
com Chave Ergonómica

Os controlos de bordo 
tornam a utilização 
da Supra e da Supra 
Linea bastante fácil. As 
chaves ergonómicas e os 
botões estão desenhados 
para serem utilizados 
com o mínimo esforço 
enquanto mantêm uma 
estética agradável. 

Anti-Impacto / 
Anti-Corte

A plataforma está 
desenhada para parar 
automáticamente 
caso encontre um 
obstáculo na escada. 
Possui dispositivos de 
anti-impacto e anti-
corte nos lados do 
corpo da plataforma 
e na parte inferior. 

Proteção Anti- 
Escorregamento

A Supra e a Supra Linea 
estão desenhadas para 
serem resistentes e 
duradouras. Estão 
equipadas com um 
chão anti-deslizante 
para prevenir 
escorregamentos e 
reduzir o desgaste 
devido ao uso 
frequente. 

qUanDo a 
Plataforma 
não Está a sEr 
UtilizaDa PoDE 
sEr rEbatiDa, 
oCUPanDo aPEnas 
370 mm DE EsPaÇo, 
ofErECEnDo a 
solUÇão iDEal 
a qUalqUEr 
UtilizaDor 
Das EsCaDas
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oPÇÕEs
AJUSTADA  
ÀS SUAS 
NECESSICADES

Quando escolhe a Supra ou a Supra 
Linea, assegura a melhor solução 
em termos de acessibilidade. Com a 
gama de opções disponíveis, a Supra 
e a Supra Linea podem ser ajustadas 
a qualquer tipo de situação.

Assento Rebatível 
 
Disponível para utilizadores sem cadeira de rodas que 
desejem sentar-se na plataforma durante a viagem.

Com a base de rebatimento e 
abertura totalmente automática, a 
variedade de dimensões possíveis 
e paragens intermédias, a Supra e 
a Supra Linea podem-se adaptar 
a qualquer tipo de edifício. 

Acesso Frontal 
 
Disponível em qualquer tamanho de plataforma e 
facilita a entrada/saída da mesma quando existe 
um espaço reduzido no patamar inferior. 

Controlo Remoto 
 
O controlo remoto pode ser utilizado  pelo 
acompanhante ou pelo próprio utilizador da 
plataforma. Com ele é possível executar todas as  
operações. 

Estações de Chamada com Joystick ou Botões 
 
As estações de chamada estão situadas em cada 
paragem. Em locais públicos recomenda-se que tenham 
joystick (como na foto) ou botões. São normalmente 
fixados na parede mas caso não exista poderão 
ser fornecidos suportes próprios como opção.

aCCEssibiliDaDE

ComanDos DE Controlo

08 09
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a sUPra E sUPra 
lInEa Estão 
DIsPonÍVEIs Em 
VárIas DImEnsÕEs 
DE Plataforma

“
A Supra tem vindo a ser instalada 
no nosso escritório para eliminar 
todos os obstáculos  para os nossos 
visitantes em cadeira de rodas. O 
produto é seguro, fiável, tem boa 
apresentação e ainda por cima é uma 
solução económica que permite total 
acessibilidade pelas nossas instalações.”

Baterias de Emergência - Supra 
 
As baterias de emergência permitem que a Supra 
continue a funcionar em caso de falha de energia.

Sistema de Alimentação Auxiliar - Supra Linea 
 
O Sistema de alimentação auxiliar permite o seu 
funcionamento em caso de falha de energia. 
Quando se escolhe o sistema de alimentação 
auxiliar, o aumento de velocidade está incluido. 

alImEntaÇão DE EmErGÊnCIa 

10 11
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“
Aumento de velocidade (0,13 m/s)  
 
A versão com aumento de velocidade está disponível 
tanto para a Supra como para a Supra Linea. Esta 
opção é normalmente apreciada por utilizadores 
em instalações com percursos mais longos.

 

para proporcionar um produto durável, sem 

Capa para Exterior  
 
Quando não está a ser utilizada, as versões 
IP55 da Supra e Supra Linea são fornecidas 
com uma capa impermeável.

VErsão Com aUmEnto DE VEloCiDaDE

InstalaÇão no EXtErIor

Os jardins foram uma das razões 
pelas quais comprei esta casa. Agora 
já posso circular por todo o meu 
jardim sem limitações de acesso.”

Com a inclusão da norma IP55, tanto a 
Supra como a Supra Linea ficam preparadas 
para serem instaladas no exterior.

Com a aDiÇão Do PaCk 
IP55, tanto a sUPra
Como a sUPra linEa 
Estão PrEParaDas 
Para a UtilizaÇão 
no EXtErior.

12 13

Livre de ferrugens 

Supra e Supra Linea utilizam o alumínio anoizado 

ferrugens  ideal  para instalações ao ar livre
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EsPECIfICaÇão 
tÉCnICa
CERTIFICADA 
PELOS PADRÕES 
MAIS ELEVADOS

1 A velocidade está sujeita a várias alterações consoante a 
carga e a voltagem principal +/- 15%. Arranque e paragem 
lenta estão incluídas na versão com o aumento de velocidade.

2 Dimensões em mm, Comprimento x Largura.
Dimensões especiais são uma opção.

sUPra E  
sUPra lInEa

Aplicação Supra Linea: Escadas rectas 
de inclinação constante. 
Supra: Escadas curvas ou 
rectas de inclinação 
variável entre 0° e 45°

Alimentação Supra Linea: 0.40 kW 
(0.75 kW com o aumento de 
velocidade) 
Supra: 0.35 kW (0,70 kW com 
o aumento de velocidade)

Motor 230 VAC, 50Hz

Sistema de 
tracção

Pinhão e cremalheira

Carga Supra Linea: 325 kg (0° a 35°), 
250 kg (36° a 45°) 
Supra: 300 kg (até 30°), 
250 kg (31° a 35°), 
190 kg (36° a 45°)

Velocidade1 Supra Linea: 0,07 m/s (0,13 
m/s the increased speed 
version). 
Supra: 0,07 m/s (0,13 m/s 
nas secções rectas com 
aumento de velocidade).

Dimensões das 
plataformas 2

850 x 500, 850 x 550, 
850 x 600, 850 x 650, 
850 x 710, 1050 x 710, 
1050 x 850, 1250 x 850

Guia Supra Linea: Guia única de 
alumínio, Comp. máximo 40m.  
Supra: Guia dupla de 
alumínio, (RAL 9006)
Comp. máximo 40 m.

Dispositivos de 
Segurança

Dispositivos de anti-impacto/
anti-corte no corpo da 
máquina. Dispositivos anti-
impacto na plataforma.

Normas 2006/42/CE. EN 81-40 
(quando o controlo de 
carga é escolhido).

Wn : min 500/max 800  

Wn=Largura da Plataforma

Wn : min 500/max 800  

Wn=Largura da Plataforma

14 15
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sUPra E sUPra 
linEa PoDEm sEr 
PErsonalizaDas Para 
sE aDaPtarEm a 
qUalqUEr sitUaÇão
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LINEA PODEM SER 
SUPRA  E SUPRA 

PERSONALIZADA PARA 
SE ADAPTAREM A  
QUALQUER SITUAÇÃO



Access BDD  é um dos 
fornecedores lider na 
Europa de elevadores 
de escada, plataformas 
elevatórias e elevadores 
residênciais

O seu distribuidor:


