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Plataforma de Trabalho OMNI PRO

Mobilidade e Estabilidade em qualquer pavimento.

A Plataforma rabatível OMNI PRO é segura, móvel e robusta, fabricada na Austrália.
A ampla plataforma de 550 x 438 mm confere maior conforto ao utilizador da OMNI PRO.
Pode ser utilizada em áreas interiores ou exteriores em pavimentos lisos (ex.: cimento), rugosos 
(ex.: gravilha ou relva) ou inclinados.
É rebatível e muito fácil de deslocar devido às duas rodas de Ø 160 mm, com sistema
de bloqueio.
A pegadeira executa o movimento de desbloqueio e movimentação da OMNI PRO. Quando
libertada, as rodas bloqueiam e a plataforma fica em total imobilização, sem risco de deslize.

A OMNI PRO possui uma porta de segurança na plataforma que protege o utilizador de eventuais 
acidentes. Esta porta está equipada com um tabuleiro para ferramentas.

Produto em conformidade com a EN 131-1 e 2.

Este produto é fornecido desmontado.

A OMNI PRO permite / confere...
a Utilização em superfícies planas ou irregulares
a Colocação na posição de trabalho sem esforço e com rapidez
a Deslocação fácil e prática
a Proteção acrescida devido à Porta de Segurança
a Em conformidade com a EN 131-1 e 2

Artigo n.º

SM-OM05P 3,25 1,25 2,25 2,81 1,41 5 0,82 25,4

SM-OM06P 3,50 1,50 2,50 3,08 1,57 6 0,86 27,0

SM-OM07P 3,75 1,75 2,75 3,35 1,73 7 0,89 28,9

SM-OM08P 4,00 2,00 3,00 3,62 1,89 8 0,93 30,6
Artigo nº SM-OM05P
Plataforma Rebatível

Deslocação leve e fácil

Aplicação
Veja aqui o vídeo da

OMNI PRO

Medidas em metros

GARANTIA
2  ANOS

Número de degraus inclui a plataforma

Deslocação fácil através
de pegadeira

Porta automática com
porta ferramentas

Rebatível e fácil de transportar

Adequado a todas as superfícies

PLATAFORMAS COM ESTRUTURA REBATÍVEL


