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SLIDE
PLATFORMA PRZESUWNA

MODULO SLIDE to system oparty o palety 
przesuwne. W odróżnieniu od pozostałych 
produktów MODULO nie oferuje on parkowania 
aut w systemie jedno nad drugim, pozwala jednak 
zautomatyzować parkowanie na danej powierzchni 
wykluczając takie sytuacje jak np. nieprawidłowo 
zaparkowane pojazdy blokujące wjazd lub wyjazd 
innym użytkownikom parkingu. System ten jest 
idealny w miejscach, w których nie da się 
zainstalować systemu wielopoziomowego z racji na 
ograniczoną wysokość lub wymagania otaczającej 
infrastruktury – na przykład na parkingach 
miejskich.

WYMIARY URZĄDZENIA

A - Wymiar całkowity urządzenia
B - szerokość pla�ormy

Maksymalna
szerokość auta:
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WYMIARY 

Urządzenie przeznaczone jest do parkowania samochodów osobowych typu:
limuzyna, kombi, sedan, van, SUV - w zależności od wymiarów i masy samochodu.

waga

obciążenie 
na koło

2000 kg

500 kg

Maksymalna masa 
parkowanych pojazdów

SZYNY JEZDNE
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10
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OPIS KONSTRUKCJI SYSTEMU PARKINGOWEGO

W SKŁAD URZĄDZENIA WCHODZĄ:
konstrukcja nośna i instalacja elektryczna - silnik napędu o mocy 0,25 kW

WYMAGANIA BUDOWLANE:
posadzka pod urządzenie musi zostać wykonana wg DIN 18202 tab.3 linia 3

DOSTĘPNE DOKUMENTY:
Instrukcja obsługi i konserwacji, skrócona instrukcja obsługi, deklaracja zgodności, plan konstrukcji, oferta/umowa serwisowa.

Producent dostarcza wymaganą dokumentację związaną z urządzeniem. Zamawiający zobowiązany jest  do dostarczenia protokołu z 
odbioru budowlanego posadzki. Oferowany system został opracowany zgodnie z normą PN-EN ISO 14010 oraz Dyrektywą Maszynową 
2006/42/WE i posiada certyfikat CE. 

KONSERWACJA:
W celu zapewnienia jak najdłuższej i bezawaryjnej pracy urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją konserwacji oraz zapewnić 
odpowiednią wentylację. 

OCHRONA ANTYKOROZYJNA:
Konstrukcja stalowa jest fabrycznie zabezpieczona przed korozją. Przyjęto klasę zabezpieczenia antykorozyjnego C3 wg. PN-EN ISO 
12944-2 (średnia), w tej klasie roczny ubytek powłoki cynkowej to 0.7÷2.1µm. 

WARUNKI SYTUACYJNE OTOCZENIA:
Zakres temperatur: -15˚C ÷ +40˚C (opcjonalnie od -30˚C lub do +50˚C). 
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Aby pobrać karty techniczne i katalog w wersji elektronicznej oraz 
pliki .dwg dla każdego z naszych produktów zapraszamy na stronę 

www.moduloparking.com/pliki

Przykłady zdjęć z naszych realizacji dostępne na stronie:

www.moduloparking.com/realizacje

Znajdź nas na Facebooku!

B
Dowiedz się więcej o Systemach 
Parkingowych MODULO na naszym blogu:

moduloparking.com/blog

Skontaktuj się z nami: 
tel. +48 52 561 23 30

biuro@moduloparking.com 
www.moduloparking.com
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