Pequenos
Monta-Cargas
de Serviço
TRANSPORTE VERTICAL
PARA MERCADORIAS

Monta-Cargas
Transporte de produtos
Os pequenos monta-cargas da AFMO têm
múltiplas aplicações no transporte de
produtos, peças em armazéns, em lojas;
como os monta-pratos nos bares, em cafés
e restaurantes; como monta-papéis em
escritórios e bancos; como os montainstrumentos em clínicas e hospitais.
Os monta-cargas da AFMO de serviço têm
capacidade para cargas até 500kg e são
adequados para o transporte de portapaletes ou carrinhos de mão. Caracterizamse por estar nivelados ao nível do chão e
têm diversas aplicações, como por exemplo,
em hotéis para serviços de lavandaria ou em
restaurantes, nos armazéns para transporte
de mercadorias, em edifícios industriais ou
para qualquer solução de transporte vertical
de mercadorias.

A sua fabricação standardizada e rígidos
controlos de qualidade, fazem deste tipo de
elevadores um produto fiável e duradouro,
com preços bastante competitivos no
mercado.
A fabricação de elementos modulares pré
fabricados, a instalação eléctrica, pronta
para instalar, bem como, a pré-montagem
de vários elementos, fazem com que o
tempo de instalação seja muito reduzido.
Fazemos à medida e assim temos uma
ampla possibilidade de soluções que
cobrem todas as necessidades. Fornecemos
dois diferentes tipos de acabamento para a
cabina e portas: chapa pintada e em aço
inoxidável.
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Modelo

MPO e MPE

AFMO Pequenos Monta-Cargas
ACIONAMIENTO oleodinâmico, possibilidade de instalação com
uma altura reduzida da última paragem ao tecto. MontaCargas eléctrico, com máquina redutora para cursos superiores
a 8metros para 100kg e 16metros para 50kg; de acionamento
com contrapeso e máquina em cima.
FORNECIMENTO com duas versões, para instalação em alvenaria
ou com estrutura portante. Incluí todo o material e acessórios
necessários para a instalação completa e um perfeito
funcionamento.

CABINA com possibilidade até 3 acessos. Incluí uma prateleira
intermédia no fornecimento standard. Possibilidade de
fornecimento com porta na cabina.
PORTAS DE PISO de guilhotina com duas folhas, com fechadura e
contacto eléctrico de segurança. Possibilidade de ter porta de
acesso à máquina.
BOTONEIRAS com botões de pressão, de chamada e de envio
para todos os pisos, com luzes informativas de ocupado, aviso
acústico de chegada; todos os elementos funcionam a baixa
tensão (24V) como medida de segurança.
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Pequenos Monta-Cargas
Modelo

MPO/MPE

Tipo Oleodinâmico

Tipo Elétrico

variável

variável

02

Modelo AFMO Monta-Cargas
ACIONAMIENTO oleodinâmico. Com uma altura reduzida da última paragem ao tecto. Não
exige um local especial para a casa da máquina.
FORNECIMENTO em duas versões, fixo à parede ou com estrutura portante. Inclui todos os
materiais e acessórios necessários para a instalação completa e perfeito funcionamento.
CABINA com possibilidade até 3 acessos.
PORTAS manuais de batente, com fechadura e contacto eléctrico de segurança. Possibilidade
de portas de guilhotina vertical de 2 folhas.
BOTONEIRAS com botões de pressão de chamada e envio para todos os pisos, com luzes
informativas de ocupado, e aviso acústico de chegada; os comandos funcionam a baixa
tensão (24V) como medida de segurança.

variável

variável

Central
Oleodinâmica

Monta-Cargas Oleodinâmico
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