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اجھزه ُمتَنَقّل لذوي عوائق



MEC ÇÖZÜM ; 

 تأسست في عام 2016، وتواصل عملھا في مجال تصمیم وإنتاج األجھزة التكنولوجیة المتعلقة بوصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى العدید من النقاط، بما في ذلك أجھزة تسلق الساللم في مجال

.أنظمة النقل للمعاقین

.من خالل إجراء دراسات الكشف في الموقع، اكتسبت رؤیة للقاء منتج أكثر مالءمة للھیكل المعماري ویمكن استخدامھ من قبل المعوقین بأكثر الطرق راحة

meccozummeccozum mec çözüm ortaklığı

 "سلسلة AKTARAN ھي أجھزة تسلق الساللم المتحركة التي توفر إمكانیة الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة والقیود المفروضة على
ول  التنقل. سلسلة TIP-C / D AKTARAN ھي أكثر من مجرد توفیر معاییر إمكانیة الوصول!!! یحدث فرقا في المتسلقین درج المحم

 مع حلولھا المبتكرة.“



AKTARAN  A1 - TIP C

 AKTARAN A1 المیزة التي تمیز“EN-7176-28”. وفقا لمعاییر االتحاد األوروبي A1 AKTARAN تم تصنیع جھاز تسلق الدرج 
عن األجھزة األخرى ھي أنھ یوفر إخالء آمن أسفل الخطوات في حالة الطوارئ (فشل لوحة القیادة، فشل البطاریة).
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AKTARAN A1 - TIP C

المیزات

.مصنوعة من األلومنیوم الصلب بروفیل
.أنھ یحتوي على منطقة جلوس عریض

.لوحة التحكم المشغل التلقائي
 البلیت المطاط الخاص یتشّكل مسنن

.لدیھا مكبس قوة 6000ن التي یمكن ضبط زاویة سلم
.مكبس الطاقة ن6000 ھو ھیكل یسھل االتكاء 

.قابل للطي الرئاسة
.لوحة القدم تلسكوبیة، مما یسمح باإلخالء الیدوي لشخص ثان

.تتوفر خیارات البطاریة الجافة وبطاریة اللیثیوم  
 .یحتوي آلیة العجالت األمامیة قابلة للقفل

 ..لدیھا حزام األمان .
 .مسند الذراع ھو تلسكوبي قابل للتعدیل، مما یزید من راحة المشغل

..یحتوي الحمایة الحالیة وصندوق الصمامات
.یمكن تفكیك البطاریة وتثبیتھا

 یمكن تفكیك تثبیت المنحدر التلسكوبي القابل للتعدیل وتثبیتھ
.

. 

یحتوي قابل للتعدیل الجسم تحدید دبوس الفھرسة 

یحتوي میزة التوقف في حاالت العاجل 
القدرة االستیعابیة 130 كجم. .



AKTARAN A2 - TIP D

." en-7176-28" وفقا لمعاییر االتحاد األوروبي A2 AKTARAN تم تصنیع جھاز تسلق الساللم المتحركة
ء، یحتوي جھاز تسلق الدرج A2 AKTARAN الذي یحمل كرسي متحرك على حركة إمالة تلقائیة، مما یسھل على المشغل االتكا

.  حیث یتم وضع الكرسي 90 درجة أثناء التحمیل
A2 AKTARAN ھو التي یحمل كرسي متحرك ان جھاز تسلق درج ، لدیھ "منحدر تثبیت" وجھاز "تثبیت الجسم" لنقل كرسي

.  متحرك أكثر أمانا
المیزة التي تمیز AKTARAN A1 عن األجھزة األخرى ھي أنھ یوفر إخالء آمن أسفل الخطوات في حالة الطوارئ (فشل بطاقة

.  السائق، نفاد البطاریة)

3



4

AKTARAN A2 - TIP D

 المیزات

.مصنوعة من األلومنیوم الصلب بروفیل
لوحة التحكم المشغل التلقائي

 البلیت المطاط الخاص یتشّكل مسنن
لدیھا مكبس قوة 6000ن التي یمكن ضبط زاویة سلم

.مكبس الطاقة ن6000 ھو ھیكل یسھل االتكاء 
.یحتوي خیارات بطاریة لیثیوم أیون

لدیھا حزام األمان .
 .مسند الذراع ھو تلسكوبي قابل للتعدیل، مما یزید من راحة المشغل

.یحتوي الحمایة الحالیة وصندوق الصمامات
یمكن تفكیك البطاریة وتثبیتھا

یحتوي میزة التوقف في حاالت العاجل
  یمكن تفكیك تثبیت المنحدر التلسكوبي القابل للتعدیل وتثبیتھ

 

 یحتوي قابل للتعدیل الجسم تحدید دبوس الفھرسة
القدرة االستیعابیة 160 كجم



الشھادات



Necip Fazıl, Alemdağ Cad. No: 904 34775 Ümraniye / İstanbul - TÜRKİYE
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info@meccozum.com




