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ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.Α.

Ανοικτού τύπου MLA/DS

economy
μεταλλικό επενδυμένο με Plexiglass

standard 
επενδυμένο με αλουμίνιο και πάνελ αλουμινίου

με οροφή
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ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.Α.

Kλειστού τύπου MLA/DS

economy
μεταλλικό με μεταλλικές πτυσσόμενες πόρτες

μεταλλικό πλαίσιο με καμπίνα αλουμινίου

μεταλλικό πλαίσιο με καμπίνα αλουμινίου

standard 

standard 
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ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.Α.

Kλειστού τύπου MLA/DS

Πόρτες καμπίνας Πόρτες ορόφων

1 1 2

Σύντομη περιγραφή
1. Πτυσσόμενη μεταλλική 

2. Δίφυλλη αλουμινίου επενδυμένη με triplex τζάμι

3. Δίφυλλη αλουμινίου μονόπλευρη

4. Τρίφυλλη μεταλλική επενδυμένη με διάφανο Plexiglas

5. Τετράφυλλη μεταλλική  τύπου bus επενδυμένη με 
διάφανο Plexiglas

6. Μονόφυλλη Αλουμινίου ανοιγόμενη προς τα έξω επεν-
δυμένη μισή με πάνελ μισή με τζάμι triplex 
(πόρτα εισόδου - προς κατάργηση λόγω περιμετρικού 
πλαισίου ισογείου)

1

2

3

4

5

6

Σύντομη περιγραφή
1. Μεταλλική επενδυμένη με λαμαρίνα

2. Μεταλλική επενδυμένη με διάφανο plexiglas

3. Μεταλλικό πλαίσιο με πόρτα αλουμινίου επενδυ-
μένη με πάνελ αλουμινίου

4. Μεταλλική 2μ. μισή επενδυμένη με λαμαρίνα και 
μισή με plexiglas

5. Αλουμινίου με πλαίσιο μεταλλικό επενδυμένο με 
πάνελ αλουμινίου και μια λωρίδα τζάμι τρίπλεξ

6. Πόρτα 2μ. τύπου ανσασέρ

1

2

3

4

5

6

4

4

6

3

5

2

Type: STANDARD - METAL Type: STANDARD- ECO

Type: STANDARD Type: DOOR A-ECO

Type: DOOR A Type: MLA 500

3

5 6
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ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.Α.

Kλειστού τύπου

Εσωτερικού χώρου ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΜΕΑ
ΤΥΠΟΥ MLA/DS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

MLA/DS

MLA/2DS

Πλατφόρμα ανοιχτού 
τύπου με κομβιοδόχο ίνοξ, 
φωτιζόμενα μπουτόν και 
οθόνη, πλαστικο δάπεδο.

Κλειστου τύπου με
καμπίνες ανσασερ,
επένδυση με φορμάϊκα
ή εξ΄ολοκλήρου ίνοξ  

Πλατφόρμα ανοιχτού
τύπου ίνοξ με τετράφυλλη
πόρτα, ξύλινο πατωμα και
κομβιοδόχο ίνοξ.

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΜLA/DS

Το υδραυλικό αναβατόριο της εταιρίας M.L.A. oscar είναι ελληνικής κατασκευής και  αποτελείται από την κάθετη κολώ-
να, η οποία πρέπει να είναι καλά στερεωμένη και πακτωμένη στο έδαφος καθώς και στο ανώτατο σημείο και σε ενδιά-
μεσα σημεία όπως αυτά ορίζονται από τον κατασκευαστή. Το φορείο είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό της κολώνας 
όπου και ολισθαίνει με τροχούς πολυουρεθάνης στους οδηγούς.
Ο χειρισμός γίνεται μέσω ηλεκτρικού μοτέρ  που ελέγχει την αντλία, η οποία διοχετεύει λάδι στον υδραυλικό κύλινδρο 
που βρίσκεται στο εσωτερικό της κολώνας και ανυψώνεται έτσι το φορείο και κατά συνέπεια και η πλατφόρμα .
Η πλατφόρμα είναι κατασκευασμένη από μεταλλικά πλαίσια και διαχωρίζεται σε ανοιχτού  ή κλειστού  τύπου .

• Ο κατασκευαστής είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και το μηχάνημα έχει CE type
• Το αναβατόριο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 2006 EK  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Φ.Ε.Κ. 

18/15.01.2002 και την οδηγία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ¨Σχεδιάζοντας για όλους¨
• Η πλατφόρμα είναι ηλεκτροϋδραυλική
• Ωφέλιμο φορτίο : 300Kg ή 500Kg 
• Διαστάσεις πλατφόρμας min εσωτερικές  χώρις συνόδο: 900 (π) x 1200 (β) mm  / με συνόδο:  900 (π) x 1400 (β) mm                                                                
• Βάθος σκάμματος 150mm  (απόσταση πλατφόρμας από το έδαφος: 120mm)
• Στατική δοκιμή με φορτίο 1,25 x ονομαστικό
• Έμβολα 1
• Ανάρτηση 1:2 (έμμεση) με 2 αλυσίδες
• Μέγιστη ταχύτητα ανόδου - καθόδου max 0,15 m/sec με κινητήρα αναλόγης ισχύος.
• Το μηχάνημα συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσεως - συντηρήσεως στα ελληνικά

1. Βαλβίδα αλεξιπτώτου ανά κύλινδρο σε περίπτωση θραύσεως πιεστικού σωλήνα ακινητοποιείται το έμβολο.
2. Βαλβίδα ρύθμισης καθόδου.
3. Διάταξη υπερφόρτωσης στο υδραυλικό σύστημα σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186/25-8-2003.
4. Βομβητής ο οποίος ενεργοποιείται κατά την κάθοδο.
5. Σύστημα ασφαλείας STOP κάτω από την πλατφόρμα σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίου σταματάει η κάθοδος του 

μηχανήματος.
6. Σύστημα ασφαλείας STOP στον πρόβολο του ορόφου σε περίπτωση προεξοχής εμποδίου σταματάει η άνοδος 

(ανοιχτού τύπου πλατφόρμα).
7. Τερματοδιακόπτες και Διακόπτες ασφαλείας σε περίπτωση μαγκώματος της πλατφόρμας σταματάει  η κάθοδος.
8. Αρπάγη μηχανική ασφαλείας σε περίπτωση θραύσεως καδένας μπλοκάρει το μηχάνημα , ένα σύστημα αρπάγης  

σε κάθε καδένα.
9. ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ με σύστημα μπαταρίας και μόνιμου φορτιστή .Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ,το μηχάνημα 

κάνει κάθοδο στην κατώτερη στάση μετά από εντολή του χειριστή. 
10. Όργανα χειρισμού  συνεχούς πιέσεως στην πλατφόρμα με κλειδί ασφαλείας.
11. ΠΟΡΤΑΚΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ή πόρτα )με ηλεκτρική κλειδαριά και ηλεκτρική επαφή στον όροφο που λειτουργεί σε συν-

δυασμό με το μηχάνημα και ανοίγει μόνο όταν η πλατφόρμα βρεθεί πίσω από αυτό.
12. Θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα ασφαλείας ανάλογα με τον χώρο που τοποθετείται το μηχάνημα ώστε να 

ικανοποιείται η νομοθεσία. (π.χ. Ο χώρος της κάτω στάσης όταν η διαδρομή είναι μεγαλύτερη του 1,20μ. πρέπει να 
διαθέτει πλευρική κάλυψη τύπου « φρεατίου» σύμφωνα με το ΦΕΚ2298 / 20-07-20. Η κάλυψη αυτή είναι υποχρέω-
ση του πελάτη ή γίνεται προσφορά από την εταιρεία ανεξάρτητη από το αναβατόριο).
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ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.Α.

Ψαλιδωτές πλατφόρμες

Διαστάσεις Μηχανήματος

Διαστάσεις πλατφόρμας DS1:  900 Χ 1200 mm
Διαστάσεις πλατφόρμας DS2:  1000 Χ 1400 mm
Διαστάσεις πλατφόρμας DS3:  1000 Χ 1600 mm
Μοτέρ:  2-3 Hp/220 V
Max Διαδρομή: 3500 mm
Ωφέλιμο Φορτίο: 300Κg

Συστήματα Ασφαλείας
• Μπάρα χειρός στην πλατφόρμα με ηλεκτρική μανδάλωση
• Πόρτα χειρός στον όροφο με ηλεκτρική μανδάλωση (όπου απαιτείται)
• Κομβιοδόχοι ορόφων κλήση
• Κομβιοδόχος συνεχούς πιέσεως με κλειδί  στην πλατφόρμα
• Κάγκελο προστασίας στην πλατφόρμα ύψους 1,00 m
• Ηχητική ειδοποίηση κατά την κάθοδο
• Stop ασφαλείας περιμετρικά της πλατφόρμας σε περίπτωση εμποδίου σταματάει η κάθοδος
• Αντιολισθητικό δάπεδο αλουμινίου
• Βαλβίδα αλεξιπτώτου στους κυλίνδρους σε περίπτωση θραύσεως ελαστικού σωλήνα πιέσεως
• Σύστημα υπερφόρτωσης στο υδραυλικό κύκλωμα
• Χειροκίνητος διακόπτης καθόδου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος  

* Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των μηχανημάτων μας έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε χαρακτηριστικά 
και διαστάσεις χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.Α.

Ανοικτού τύπου

MLA / EASY

Το υδραυλικό αναβατόριο MLA/EASY είναι κατάλληλο
για μέγιστη διαδρομή 1,5 m. 
Λειτουργεί με απευθείας ανάρτηση και δίνει τη δυνατότητα
για διέλευση ακόμη και από τις 4 πλευρές.

Εύκολη τοποθέτηση, χωρίς προεργασία στο χώρο.

New Product

Πραστατευτικό
Διαδρομής
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Περιμετρικό πλαίσιο
επενδυμένο με τζάμι triplex

10 11



ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΡΙΣΑ
T.K. 41004, Τ.Θ. 3117
Τηλ: 2410 541 266    Τηλ: 2410 541 267
Fax: 2410 541 288    info@mlaoscar.gr
www.mlaoscar.gr

Βιομηχανία Υδραυλικών Κυλίνδρων
Ανυψωτικά Μηχανήματα 

Αυτοματισμοί Ελαίου & Αέρος
Υδραυλικά & Γεωργικά Εξαρτήματα


