PLATFORMINIAI KELTUVAI
ATVIROS PLATFORMOS KELTUVAI
LAIPTINIAI KELTUVAI
KĖDUTĖS LAIPTAMS

UAB BARDUVA buvo įkurta 1996 metais.
Pagrindinė įmonės veiklos sritis – Platforminių
Keltuvų neįgaliesiems bei Angarų Vartų
gamyba.
Nuolatinis tobulėjimas, gamybos pajėgumų
plėtra, šiuolaikinės technologijos ir kvaliﬁkuotų
darbuotojų pastangos suteikia galimybę
pateikti savo produkciją. Mums rūpi klientų
pasitenkinimas, ilgalaikė partnerystė ir
produktų patikimumas ir tuo siekiame
užtikrindami kokybę kiekviename projektavimo,
technologinio paruošimo, gamybos ir
aptarnavimo etape. Periodinis darbuotojų
mokymas, įrangos ir įrankių priežiūra, patikros ir
kitos procedūros

užtikrina produkcijos atitiktį ir standartų
reikalavimams. Įmonės BARDUVA veiklos
efektyvumą daugiausia lemia atsakinga ir
profesionali komanda, nebijanti prisiimti
didesnės atsakomybės ir įgyvendinti įdomius,
iššūkių reikalaujančius projektus, bei nuolat
ieškanti naujų idėjų ir sprendimų.
Mes kasdien galvojame apie rytdieną, nes
žinome, kad sėkmė priklauso tiems, kurie
geriausiai nuspės būsimus vartotojų poreikius.
Mums patinka iššūkiai. Esame pasiruošę
įvykdyti kliento užsakymus greičiau nei kiti ir
įvykdyti tokius užsakymus, kurių nesiryžta imtis
kitos įmonės.

MES VISADA ATVIRI NAUJOVĖMS IR INDIVIDUALIEMS
SPRENDIMAMS. LANKSTUMAS BEI REAKCIJA Į KLIENTO
POREIKIUS - PAGRINDINIAI MŪSŲ PRIORITETAI.

Platforminis keltuvas
SB200
Pagrindinės savybės:
 Lankstus dizainas
 Reikia nedaug vietos
 Auštas saugumo lygis
 Energiją taupančios technologijos
 Universali skaitmeninė valdymo sistema
 Tolygus reguliuojamas judėjimas
 Greitas ir lengvas montavimas
 Išorinio dizaino pasirinkimo galimybės esant atšiauriam klimatui
 Patvari sraigtinė pavara
 Platus įvairių variantų ir priedų pasirinkimas

SB200 yra vertikalus platforminis keltuvas (liﬅas), pagamintas
naudojant aukštos kokybės medžiagas ir sukurtas taip, kad atitiktų
aukščiausio našumo ir ypatingos estetinės išvaizdos savybes.
Keleiviai keliami šachtoje esančia platforma. Šachta sumontuojama iš
specialių daugiasluoksnių skardinių sienelių arba iš grūdinto stiklo
sienelių. Platforma juda maksimaliu 0,15 m/s greičiu. Kiekvienas
kėlimasis pradedamas ir baigiamas su išskirtiniu tolygumu.
Platforma, valdymo skydas ir jo mygtukai pritaikyti naudotis bet
kokios kategorijos keleiviams, įskaitant neįgaliuosius su vežimėliais
ar sutrikusio regėjimo keleivius.
Sraigtinė sistema užtikrina patikimumą ir aukščiausią saugumo lygį,
palyginti su kitų tipų pavaromis, naudojamomis panašiose kėlimo
platformose.
Platformos valdymo sistema palaiko iki 6 sustojimų ir 3 durų
kiekviename sustojime. SB200 standartinė apkrovos galia yra 400 kg,
o kilimo aukštis – 13 metrų.
SB200 sukurtas vadovaujantis Mašinų direktyva Nr. 2006/42/EB ir
atitinka Europos kėlimo platformų standartą EN81-41:2010.

Atviras keltuvas
RB150
Pagrindinės savybės:
 Šiuolaikiškas dizainas, lengva konstrukcija
 Galimybė pasirinkti nerūdijančiojo plieno konstrukciją
 Užima nedaug vietos
 Aukštas saugumo lygis
 Paprasta naudoti
 Nereikia šachtos
 Paprasta sumontuoti ir lengva atlikti techninės priežiūros darbus
 Nedidelės bendros techninės priežiūros ir naudojimo išlaidos

RB150 yra neįgaliųjų vežimėlių keltuvas, taip pat žinomas kaip
nedaug kylantis platforminis keltuvas. Jį naudojant galima vertikaliai
kilti iki 3 metrų pastato išorėje arba viduje. Mūsų neįgaliųjų vežimėlių
keltuvo kėlimo aukštis gali kisti nuo 600 mm iki 3000 mm komercinėje
ir namų aplinkoje, be to - tai gera alternatyva visiškai uždaram
platforminiam keltuvui. RB150 specialiai sukurtas naudoti tais
atvejais, kai esama pastato konstrukcija keičiama nežymiai arba visai
nekeičiama. Dėl atviro tipo dizaino tai yra estetiškai patrauklus
sprendimas, su pasirenkama poliruota
nerūdijančio plieno apdaila. Naudojant šį
keltuvą, galima saugiai ir lengvai pasiekti
patalpas, kurių pasiekti neįgaliųjų vežimėliu
kitaip neįmanoma ar įrengti laiptai. Jis
sukurtas taip, kad būtų pritaikomas
kiekvienam klientui individualiai.
Neįgaliųjų vežimėlių keltuvas RB150 – tai
nedaug vietos užimantis įrenginys ir taupus
būdas užtikrinti, kad į jūsų namus ar
darbovietę galės patekti visi.

Laiptinis keltuvas
V64
Siekdami patenkinti visus, galimus klientų poreikius, atstovaujame keletą Europos gamintojų, kurie
gamina laiptinius keltuvus bei kėdutes laiptams, skirtus pasikelti senjorams kuriems laiptai atrodo
neįveikiama kliūtis, taip pat neįgaliesiems su vežimėliais tose vietose, kur sumontuoti platforminį keltuvą tiesiog nėra galimybės.
Laiptiniai keltuvai idealiai tinka senos statybos namuose, kultūros paveldo statiniuose, viešose įstaigose
tokiose kaip bibliotekos, mokyklos, savivaldybės administracijos pastatai ir panašiai. Šie keltuvai yra
nepriekaištingo dizaino, ergonomiški, patvarūs bei ilgaamžiai.
V64 platforminis keltuvas laiptams,
gali būti trijų skirtingų matmenų:
Standartas – platformos matmenys
(830mm X 770mm) – skirtas
įtvirtintiems laiptams su
aikštelėmis;
Didelis – su platesne platforma
(1050mm X 770mm), skirtas
neįgaliųjų vežimėliams su
specialiais vietos poreikiais;
Ypač didelis – su didžiulia
platforma (1250mm X 800mm), kad
atitiktų visus judėjimo poreikius.
V64 montavimui nereikalingas architektūrinis įsikišimas į esamą konstrukciją ir netrukdo interjero dizainui.
Dėl naujausios kartos maitinimo bloko, užtikrinančio neprilygstamą energijos taupymą, V64 pakartotinai
įkrauna savo baterijas, kad keltuvas nesukeltų papildomų nepatogumų.
V64 keltuvas puikiai tinka naudoti tiek vidaus patalpose, tiek lauke. Konstrukcinės savybės užtikrina
maksimalų patvarumą ir geriausią našumą visomis sąlygomis.
V64 keltuve sumontuoti nuotoliniai valdikliai, naujausi aktyvūs ir pasyvūs apsaugos irengimai bei
ištraukiamas apsaugines juostas, tai suteikia galimybę sutaupyti vietą, kai keltuvas nenaudojamas.

Laiptinis keltuvas
V65
V65 platforminis keltuvas laiptams su
išlenktomis kreipiančiosiomis, gali būti
trijų skirtingų matmenų:
Standartas – platformos matmenys
(830mm X 770mm) – skirtas įtvirtintiems
laiptams;
Didelis – su platesne platforma (1050mm
X 770mm), skirtas neįgaliųjų vežimėliams
su specialiais vietos poreikiais;
Ypač didelis – su didžiulia platforma
(1250mm X 800mm), kad atitiktų visus
judėjimo poreikius.

UNIVERSALUMAS
V65 montavimui nereikalingas architektūrinis įsikišimas į esamą konstrukciją ir netrukdo interjero
dizainui.
TAUPUMAS IR TYLUMAS
Dėl naujausios kartos maitinimo bloko, užtikrinančio neprilygstamą energijos taupymą, V65 pakartotinai
įkrauna savo baterijas, kad keltuvas nesukeltų papildomų nepatogumų.
PATIRTIS
V65 keltuvas puikiai tinka naudoti tiek vidaus patalpose, tiek lauke. Konstrukcinės savybės užtikrina
maksimalų patvarumą ir geriausią našumą visomis sąlygomis.
TECHNOLOGIJA
V65 keltuve sumontuoti nuotoliniai valdikliai, naujausi aktyvūs ir pasyvūs apsaugos irengimai bei
ištraukiamas apsaugines juostas, tai suteikia galimybę sutaupyti vietą, kai keltuvas nenaudojamas.

Kėdutės laiptams

Pristatome kėdutes laiptams tiek vidaus naudojimui, tiek laukui. Kėdutės laiptams – idealus sprendimas
pagerinti judumą namuose ribotos judėsenos žmonėms: senjorams ar neįgaliesiems.
Kėdutės laiptams suprojektuotos taip, kad užtikrintų aukščiausią komforto ir saugos lygį, daugiausia
dėmesio skiriant patogumui ir estetiniam harmoningumui su laiptais.
DOLCE VITA
Kėdutė tinkanti išlenktiems laiptams, suprojektuota ir pagaminta taip,
kad puikiai atitiktų jūsų laiptus, su minimaliu erdvės užimtumu, visomis
saugos priemonėmis senjorams ir jų šeimos nariams. Greitas įdiegimas.

ISCHIA
Laipiojimas laiptais jūsų namuose nebėra toks patogus kaip kažkada
buvo?
Ieškote sprendimo, kuris padės jums ar jūsų artimiesiems: tėvams ar
seneliams reorganizuoti savo namuose esančias erdves, nepažeidžiant
kasdienio gyvenimo? Mes galime padėti.

ELBA
Ieškote sprendimo, kuris padėtų jums ar jūsų artimiesiems: jūsų
senėjantiems tėvams ar seneliams reorganizuoti savo namuose
esančias erdves, nekeičiant kasdienio gyvenimo įpročių?
Laiptai yra ne problema, bet pagyvenusiems ir sutrikusio judumo
žmonėms tai gali sukelti begalę nepatogumų kasdieniame gyvenyme.

