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 MOZGÓLÉPCSÕ / MOZGÓJÁRDA adatlap
                                                                                         Mod. A

 
Dátum: ………….….     Árajánlat kérõ: ……………….….……. 
Beépítés helye: ……………………………………..…… 
Local:

Mennyiség: …………… 
Quantity: 

Használat helye :  
Place of use:        Kereskedelmi központ   
                             Department store 
  
állomás                               más…………..………...……..…
station                                    other 

Használat:  
Use:   
 

magán    
private 
(bevásárló központ, üzlet, 
magán épület, stb.) 
(shopping center, shop, private 
building, etc.) 

tömegközlekedési  
Public 
(állomás, metro, reptér,
stb.) 
(station, underground, airport) 

Elhelyezkedés:                 beltéri           kültéri fedéssel                      kültéri fedés nélkül          
Localisation:                     indoor               outdoor with cover                    outdoor without cover 
 
Üzem:                    folyamatos   
Working:                continuos 

 
szakaszos   
Not continuos 

Indítás/ Starting by: 
fotocella   belépõ lemez     más……… 
photocell            pallet              other 

Üzem idõ:                       óra/ nap ……………..          x         nap/ hét …………… 
Work forecast:                hours / day                    x        days / week ……….. 

Méret (mm):  / Dimensions (mm): 
 
magasság ( hossz mozgójárda esetében 0°-6°) :    
……………………….. H/L 
escalators / conveyors  height/Lenght   

Lépcsõfok szélesség : / Step width    (mm): 
mozgólépcsõ /escalators:   600    800   1000      
 
mozgójárda / conveyors:   800   1000   1400  

Emelkedési szög:   
Escalators’ inclination (angle):   
     30°          35°        ….……..  

Megj.:35°-nál max 6000 mm magasság 
           For 35° max height 6000 mm 

Mozgójárda emelkedési szög  
Conveyors inclination (angle): 
 
            0-6°         10°          

              11°         12°   

Vízszintes lépcsõelemek száma :  
Nr. horizzontal steps/Pallets  
 
   2          3        4     ……….    
      
 Fent      Lent    Fent és lent  
 Top          Bottom    Top & Bottom 

Felosztás:      ha a szállítási feltételek engedik, a mozgólépcsõ szállítandó:
  
Division: if in compliance with the transport possibilitiest, the escalator has to be delivered in: 
    egy darabban           két darabban          ….………  darabban 
                one piece                       two pieces                   n………….pieces 
Balusztrád kivitele / Balustrade characteristiscs:  

             biztonsági üveg            rozsdamentes acél              más ……………………………… 
             safety glass                       stainless steel                           other………………….. 

Külsõ fedõ burkolat kivitele / Frame external covering:  

             nincs          szinterezett acél                             rozsdamentes acél              más ……………………………… 
 without           steelpainted in antirust                      stainless steel                           other……………………………… 
Egyéb megjegyzések  / Special Request 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Note________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

Megj.: Amennyiben már van akna terv, kérem, töltse ki a B adatlapot is
Note: If there is a shaft project, please, fill form B 
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AKNA MÉRETEK   
SHAFT DIMENSIONS Mod. B 

 

Kérem csatolja a végleges terveket az 1-es és 2-es területrõl (belépõ / kilépõ) beleértve a végleges, létezõ akadályokat és a 
vonatkozó távolságot a P1 és P2 pont között. Írja le az akna méreteit és a végleges távolságot a rámpák között, amennyiben 
a mozgólépcsõk egymás mellett lesznek. Minden méretet kérünk milliméterben megadni. 
Attach the eventual drawing of areas 1 and 2 ( entrance /exit ) including eventual existing obstacles and the relative 
distance from points P1 and P2.Write the dimensions of the available shafts and the evntual distance between the 
ramps if the escalators are placed side by side. All the dimensions must be indicated in millimeters.  
 

Dátum / Date: ………….….     Aláírás / Signature:……………. 
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