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Platforma schodowe Extrema Logic 

na torze prostym 
 
 

  

/Volumes/Dysk%20Praca/WINDY%20SCHODOWE%20-%20dokumenty%20Magda/Materiały%20marketingowe,%20dokumenty%20-%20przygotowane%20dla%20Wind/DTR'ki/Acorn_Superglide_130/www.windy-schodowe.pl
mailto:info@windy-schodowe.pl
https://www.windy-schodowe.pl/
https://www.windy-schodowe.pl/


 

Windy Schodowe - urządzenia dla osób starszych i niepełnosprawnych 
Ułatwiamy Twoje Życie 

 
 

www.windy-schodowe.pl 
 

| 2 

PLATFORMA SCHODOWA EXTREMA LOGIC 
Spis treści 

 

 
Opis platformy ............................................................................ 3-6 

Specyfikacja ................................................................................. 7 

Wymiary ...................................................................................... 8 

Przykładowy projekt techniczny .......................................................... 9 

Przygotowanie miejsca instalacji ....................................................... 10 

Certyfikat zgodności ...................................................................... 11 

 

  

/Volumes/Dysk%20Praca/WINDY%20SCHODOWE%20-%20dokumenty%20Magda/Materiały%20marketingowe,%20dokumenty%20-%20przygotowane%20dla%20Wind/DTR'ki/Acorn_Superglide_130/www.windy-schodowe.pl


 

Windy Schodowe - urządzenia dla osób starszych i niepełnosprawnych 
Ułatwiamy Twoje Życie 

 
 

www.windy-schodowe.pl 
 

| 3 

PLATFORMA SCHODOWA EXTREMA LOGIC  

Opis platformy 
 

Platformy schodowe dla niepełnosprawnych włoskiej firmy Extrema, 
charakteryzują się bardzo przystępną ceną w porównaniu do innych 
tego rodzaju urządzeń, dostępnych na rynku. Dodatkowo platforma 
schodowa Logic może być dostarczona przez naszą firmę w bardzo 
krótkim czasie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, możemy śmiało zakomunikować naszym 
klientom, że dysponujemy tanią i szybko dostępną platformą schodową, 
służącą do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. 

Platforma Logic porusza się po aluminiowym torze jezdnym, który 
świetnie sprawdza się w warunkach zewnętrznych - nie ma problemów 
ze schodzącą farbą lub korozją. Tor jezdny możemy być montowany do 
ściany - musi być gruba, pełna ściana nośna lub na słupkach. Platforma 
schodowa Logic jest w pełni automatyczna - samoczynnie otwiera się i 
zamyka na przystankach końcowych. Posiada ona udźwig do 250 kg i 
jest zasilana akumulatorowo. 

Platformę wyróżnia: 

• Szybki czas realizacji - nawet w ciągu 3 dni 

• Regulacja nachylenia - wagonik jezdny (platforma) jest wielokrotnego 
użytku - można ją zamontować na innych schodach 

• Pełna automatyka działania 

• Dosyć płaska konstrukcja - oszczędność miejsca na schodach 

• Szybka instalacja - Oszczędność czasu i pieniędzy 

• Tor jezdny (szyny platformy) są bardzo praktyczne - wykonane z 
aluminium 

• Możliwość sterowania podczas zaniku zasilania - zasilanie z 
akumulatorów 

• Możliwość montażu na zewnątrz budynku 

• Uniwersalność pod kątem strony montażu – możliwość instalacji 
zarówno po prawej jak i po lewej stronie schodów 

Więcej informacji o urządzeniu, znajdą Państwo na naszej stronie, po 
kliknięciu w link: https://www.windy-schodowe.pl/oferta/platformy-
schodowe/tania-platforma-schodowa-dla-niepelnosprawnych-logic/ 
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PLATFORMA SCHODOWA EXTREMA LOGIC 
Opis platformy 
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PLATFORMA SCHODOWA EXTREMA LOGIC  

Opis platformy 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Przystanek górny – platforma złożona, montaż szyny jezdnej na 
słupkach samonośnych. 

Przystanek dolny – platforma rozłożona, podniesione ramiona i 
opuszczone rampy. Montaż szyny jezdnej na słupkach 

samonośnych. 
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PLATFORMA SCHODOWA EXTREMA LOGIC 
Opis platformy 

 
 

  

Przystanek górny – platforma złożona, pokrowiec ochronny. Montaż 
szyny jezdnej na słupkach samonośnych. 

Przystanek górny – platforma rozłożona, montaż szyny jezdnej do 
ściany. 
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PLATFORMA SCHODOWA EXTREMA LOGIC 
Specyfikacja techniczna 

 
 

 
 

Maksymalne obciążenie 250 kg 
Moc silnika 0,54 kW 
Prędkość przejazdu maks. 0,10 m/s 
Zasilanie akumulatorowe/sieciowe Akumulator 2x12V, 9Ah  
Tor jezdny Aluminium 
Sterowanie Pilot zdalnego sterowania lub z poziomu 

platformy 
Kąt nachylenia schodów od 10 do 45° 
Okres gwarancji 24 miesięce  
Czas realizacji Od 3 dni 
Miejsce montażu Wewnątrz lub na zewnątrz 

Przystanek dolny – platforma złożona, montaż szyny jezdnej na 
słupkach samonośnych. 

UWAGA: Podane wymiary mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie, w zależności od konkretnej sytuacji 
panującej na miejscu montażu. 
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PLATFORMA SCHODOWA EXTREMA LOGIC 
Wymiary platformy 

 
   

Wymiary platformy  750x600 750x650 750x700 850x700 1000x800 1250x800 

(L długość x P szerokość)       
AB - Długość rozłożonej 
platformy 

1165 1165 1165 1265 1400 1650 

AE - Długość między 
ramionami 

745 745 745 825 975 1225 

AH - Całkowita wysokość 
po rozłożeniu 

1640 1690 1690 1690 1765 1765 

AO -Szerokość rozłożonej 
platformy 

850 900 950 950 1050 1050 

       

UWAGA: Podane wymiary mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie, w zależności od konkretnej sytuacji 
panującej na miejscu montażu. 
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PLATFORMA SCHODOWA EXTREMA LOGIC 
Przykładowy projekt techniczny 

 

 

 
UWAGA: Podane wymiary mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie, w zależności od konkretnej sytuacji 

panującej na miejscu montażu. 
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PLATFORMA SCHODOWA EXTREMA LOGIC 
Przygotowanie miejsca instalacji 

 
 
 
 
 
Montaż platformy schodowej Extrema Logic nie wymaga prac 
budowlanych. Przed rozpoczęciem instalacji montażu nasi specjaliści 
dokonają pomiaru schodów. Wszelkie prace budowlane (np. 
wykończenie stopni drewnem lub kamieniem) przy schodach powinny 
być zakończone przed montażem urządzenia. 
 
Platforma schodowa Logic może poruszać się na schodach prostych o 
kącie nachylenia od 10°do 45°. Minimalna szerokość schodów wynosi 85 
cm przy montażu toru jezdnego do ściany. 
 
Do zasilania platformy potrzebny jest luźny kabel 3 x 2,5 mm 
zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym B10 lub B16. Wspomniany 
wcześniej przewód powinien znajdować się w odległości do 2 m od 

dolnego lub górnego krańca schodów. Urządzenie podczas pracy nie 
pobiera energii sieciowej, ponieważ jest zasilane z akumulatorów. 

 

 

  

UWAGA: Podane wymiary mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie, w zależności od konkretnej sytuacji 
panującej na miejscu montażu. 
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PLATFORMA SCHODOWA EXTREMA LOGIC 
Certyfikat zgodności CE 
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NOTA PRAWNA 
 
Firmie RAV-NET Rafał Kurzyna z siedzibą przy ul. Zdziarskiej 81G/1, 03-289 w 
Warszawie przysługują wszelkie prawa do niniejszej broszury informacyjnej, oraz 
prawa autorskie w odniesieniu do elementów w niej umieszczonych, a w 
szczególności zawartych w niej zdjęć, tekstów i innych elementów graficznych. 
  
Ze względu na ciągłe udoskonalanie naszych produktów, przedstawione tutaj 
informacje mogą ulec zmianie. Prezentowane zdjęcia urządzeń mają charakter 
poglądowy. 
  
Ze względu na technikę druku oraz warunki wykonywania zdjęć, rzeczywisty wygląd 
urządzeń, a w szczególności ich kolor, może nieco różnić się vod prezentowanego w 
niniejszym materiale. Podane wymiary urządzenia mają charakter orientacyjny i 
mogą ulec zmianie, w zależności od konkretnej sytuacji panującej na miejscu 
montażu, tj. od sposobu montażu, kąta nachylenia schodów i ich wymiarów, 
zakresu i sposobu regulacji urządzenia. 
  
Treści zawarte w niniejszej broszurze mają charakter informacyjny i nie stanowią 
oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
 

 
 
 
 

UWAGA! 
 

Platforma schodowa jako urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych 
podlega pod pełen dozór techniczny UDT - wynika to z ROZPORZĄDZENIA RADY 
MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu.   
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