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Dokumentacja techniczno – ruchowa  
Platforma schodowa Ascendor PLK8 

na torze krzywoliniowym 
 
 

  

/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 ASCENDOR PLK8 
Spis treści 

 

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

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

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

Wymagane miejsce do montażu ........................................................... 9 

Obsługa platformy......................................................................... 10 

Przykładowy projekt techniczny ........................................................ 11 

Przygotowanie miejsca instalacji ....................................................... 12 

Certyfikat zgodności ...................................................................... 13 

Certyfikat .................................................................................. 14 

Certyfikat POTA ........................................................................... 15 

 

 

  

/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 ASCENDOR PLK8 
Opis platformy 

 
 
 
Platforma schodowa PLK8 firmy Ascendor, to urządzenie 
przeznaczone do montażu na schodach krzywoliniowych lub 
zabiegowych. Można ją także instalować na schodach prostych ze 
zmiennym kątem nachylenia lub w miejscach, gdzie na dole 
wymagany jest zakręt parkingowy 180 lub 90 stopni. 

 

Platforma PLK8 konstrukcyjnie jest bardzo podobnym urządzeniem, jak 
jej siostra bliźniaczka - platforma PLG7 na schody proste. 
Podnośnik ten porusza się po dwóch szynach, które mogą być 
mocowane do ściany nośnej budynku lub do słupków. Urządzenie 
nadaje się do montażu wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. 
Najczęstszym dodatkiem zamawianym przez klientów wraz z tym 
rodzajem platformy jest zakręt parkingowy (180 stopni lub 90 stopni) - 
urządzenie można odesłać na czas spoczynku w miejsce, w którym nie 

będzie przeszkadzało innym użytkownikom schodów. 
 
Więcej informacji o urządzeniu, znajdą Państwo na naszej stronie, po 
kliknięciu w link: https://www.windy-schodowe.pl/oferta/platformy-
schodowe/platforma-schodowa-na-torze-krzywoliniowym-plk8/ 
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PLATFORMA SCHODOWA ASCENDOR PLK8 
Opis platformy 

 
 

 

  

W pełni automatyczna obsługa platformy 
Szyna wykonana ze stali nierdzewnej 

Nowoczesny panel sterowania na urządzeniu 

Funkcja łagodnego startu oraz zatrzymania się platformy 

Przyciski awaryjne (wezwanie i zatrzymanie) 
Czujniki bezpieczeństwa zamontowane ze wszystkich stron platformy 

Antypoślizgowa powierzchnia  

Kolor standardowy - metaliczny srebrny RAL 9006 (możliwość wyboru innego 
koloru w opcji lub wykonania w całości ze stali nierdzewnej) 

Malowana proszkowo konstrukcja stalowo-aluminiowa 

Elementy nośne ze stali ocynkowanej 

Wyświetlacz LED pozwalający na szybkie zlokalizowanie błędów lub usterki 
Regulacja nachylenia – wagonik jezdny jest wielokrotnego użytku – można go 
zamontować na innych schodach 

Przystanek dolny – platforma rozłożona, podniesione ramiona i 
opuszczone rampy. Montaż szyny jezdnej do ściany. 
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PLATFORMA SCHODOWA ASCENDOR PLK8 
Opis platformy 

 
 

 
 
 

 
 
 

Platforma rozłożona w trakcie jazdy, montaż szyny jezdnej do 
ściany. 

Przystanek dolny – platforma złożona, montaż szyny jezdnej do 
ściany. 

/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 
 

| 6 

PLATFORMA SCHODOWA ASCENDOR PLK8 
Opis platformy 

 
 

  

Opuszczona rampa, najazd na platformę 

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

samonośnych. 
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PLATFORMA SCHODOWA ASCENDOR PLK8 
Specyfikacja techniczna 

 
 

 

Maksymalne obciążenie 225 kg (lub 300 kg) 
Moc silnika 0,5 kW 
Prędkość przejazdu maks. 0,15 m/s 
Typ napędu Listwa zębata (zębatka) – koło zębate 
Zasilanie akumulatorowe/sieciowe Akumulator 2x12V, 9Ah (lub 8x12V, 

9Ah) 
Tor jezdny Stal nierdzewna 
Sterowanie Pilot zdalnego sterowania lub z poziomu 

platformy 
Kąt nachylenia schodów od 0 do 47° 
Okres gwarancji 36 miesięcy (lub 60 miesięcy) 
Czas realizacji 4-6 tygodni 
Miejsce montażu Wewnątrz lub na zewnątrz 

Przystanek górny – platforma złożona, montaż szyny jezdnej do 
ściany. 

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 ASCENDOR PLK8 
Wymiary platformy 

 

     Standardowe:     Na zamówienie: 

 

 

 

 

 

  

800 x 800 mm 

800 x 750 mm 
800 x 700 mm 

800 x 650 mm 

900 x 800 mm 

900 x 750 mm 
1000 x 800 mm 

1000 x 700 mm 

1000 x 900 mm 

1210 x 830 mm 
1250 x 800 mm 

1300 x 800 mm 

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 ASCENDOR PLK8 
Wymagane miejsce do montażu 

 
 

 

 

 

A – Wymagane miejsce dla montażu do ściany 

B – Promień skrętu platformy od toru 

C – Wymagane miejsce dla montażu do słupka 

 A B C 

1000 x 800 mm 1025 1039 1095 
900 x 800 mm 1025 1010 1095 
800 x 800 mm 1025 984 1095 
1000 x 700 mm 925 1007 995 
800 x 700 mm 925 945 995 

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 ASCENDOR PLK8 
Obsługa platformy 
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PLATFORMA SCHODOWA ASCENDOR PLK8 
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 ASCENDOR PLK8 
Przygotowanie miejsca instalacji 

 

Montaż platformy schodowej Ascendor PLK8 nie wymaga z reguły 

żadnych przygotowawczych prac budowlanych. Przed rozpoczęciem 

instalacji nasi specjaliści dokonają dokładnego pomiaru schodów. 

Wszelkie prace wykończeniowe przy schodach powinny być zakończone 

przed montażem urządzenia. Jeżeli szynę jezdną platformy montujemy 

na słupkach (ponieważ nie mamy do dyspozycji ściany nośnej) to należy 

pamiętać, że dwa najniższe słupki muszą być umiejscowione przed 

schodami na dole i tam może być potrzeba wylania odpowiedniego 

fundamentu. 

Platforma schodowa PLK8 może poruszać się po schodach 
krzywoliniowych o kącie nachylenia 0°-47°. Minimalna szerokość 
schodów wynosi 103 cm przy montażu toru jezdnego do ściany lub 110 
cm przy montażu na słupkach (wymagana minimalna szerokość schodów 
jest uzależniona od rozmiaru podestu jezdnego oraz potrzeby użycia 
tzw. najazdu frontowego). W miejscach zakrętów platforma wymaga 
większej powierzchni. 
 
Do zasilania platformy potrzebne jest gniazdko jednofazowe 230V 
zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym B10 lub B16. Do gniazdka 
wpinana jest wtyczka od ładowarki doładowującej akumulatory. 
Gniazdko powinno 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. 
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PLATFORMA SCHODOWA ASCENDOR PLK8 
Certyfikat zgodności CE 
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PLATFORMA SCHODOWA ASCENDOR PLK8 
Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia w firmie Ascendor 

oraz umiejętności naszej firmy w zakresie montażu i serwisu 
urządzeń 
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PLATFORMA SCHODOWA ASCENDOR PLK8 
Certyfikat POTA  
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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 się różnić od 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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