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Arbetsplattformar

Med en stabil arbetsplattform kan du arbeta tryggt även på höga höjder. 
Altius gedigna arbetsplattformar tillverkas helt efter användarens behov 
och därför finns stora skillnader både till utseende och funktion. Arbets-
plattformarna kan utrustas med halkfritt golv, golvvärme, verktygstavlor 
och hyllor, el- och tryckluftsuttag, extra arbetsbelysning, golvutskjut och 
golv-vikklaffar för att nämna några möjligheter. Styrningen sker enkelt med 
hand- eller väggmanöver. Arbetsplattformarna kan vara fastmonterade 
eller mobila och anpassas för dina utrymmen, t.ex. ATEX-klassificerade 
områden eller offshoreindustrin. Altius arbetsplattformar kan användas 
både inomhus och utomhus och tillverkas för att passa industribruk där 
driftsäkerhet och hållbarhet är avgörande faktorer. 
Altius arbetsplattformar är CE-godkända och uppfyller gällande krav.
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Työtasot

Altius HSS-1000 ATEX
4000 x 4000 mm (PxL), 1000 kg

Altius-työtaso helpottaa hiilikuituisten kylpyhuonemoduulien (risteily-
aluksissa) valmistuksessa. Työtaso mahdollistaa esteettömän 
kulun ja asennusvaiheet moduulin ympärillä. 
Irrotettavan sisäkaiteen ansiosta päästään lähelle moduulia ja työs-
tö voidaan suoritta ilman kurkottelua. Valmiin kylpyhuonemoduulin 
vaihto on nopeaa, helposti ylös/alas nostettavalla työtasolla.
Työtaso on varustettu kahdella erillisellä saksella, joiden nostoliike 
on synkronoitu samanaikaiseksi tarkkuus virtausjakoventtiileillä.
Ohjausta voidaan hoitaa asiakkaan toiveen mukaan sekä ylhäältä 
että alatason ohjauskeskuksesta. Työympäristön korkean palovaati-
muksen takia tämä työtaso on ATEX -luokiteltu.

Altius-työtasot ovat CE-merkittyjä ja täyttävät kaikki uusimmat kone-
direktiivit sekä standardit.

Altius HSS-1000 ATEX
4000 x 4000 mm (LxB), 1000 kg

Denna arbetsplattform används vid tillverkning av badrumsmoduler 
till kryssningsfartyg och är speciellt utformad för att passa runt 
dessa. Modulfabrikörerna kommer enkelt åt alla sidor och kan 
genom löstagbara innerräcken arbeta helt obehindrat.För att snabbt 
och enkelt avlägsna den färdiga badrumsmodulen är arbetsplattfor-
men utrustad med en uppfällbar klaff.
Arbetsplattformen är byggd med två separata saxar, vilkas rörelser 
blir identiska tack vare synkronisering med precisionsflödesförde-
lare. 
Manövreringen kan ske både uppe på plattformen och nere vid 
styrcentralen, enligt kundens önskemål. På grund av arbetsmiljön är 
denna arbetsplattform ATEX-klassificerad.
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