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Oferece fácil operação com segurança elevada de acordo com as normas da 
ABNT.

Fácil instalação em qualquer tipo de piso, podendo ser remanejado depois.
Acompanham de série os amortecedores de borracha e 2 pistas com 4.800 
mm de comprimento.
Pode ser instalado em local interno ou externo.

Rodas montadas com rolamentos rígido de esferas, blindados contra poeira e 
partículas de água.
Pista de Rolamento CROÁCIA DB em barra soldada em perfil metálico para 
guia de plataformas

DESLOKAR

ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO ORGANIZADOR DE VAGAS DESLOKAR:

estafacil.com.br

Kit TOP com motorização e interface 
operacional através de botoeira pendente, 
contendo 02 botões para movimentos de 
frente e ré da plataforma, acompanha uma 
chave para liberar ou não os botões de 
operação.

Possibilidade de características especiais, 
conforme necessidade do cliente.

 Kit GIROKAR, permitindo que o veículo 
possa ser rotacionado além de 
movimentado lateralmente sobre trilhos, 
sendo todos os movimentos motorizados.

OPCIONAIS

imagem meramente ilustrativa
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A maneira prática e segura
de organizar vagas de
estacionamento.
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