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EXPOSITOR
GIROEASY 360°

Plataforma para você
realizar a sua exposição.

GIROEASY

ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO GIROEASY

estafacil.com.br

imagem meramente ilustrativa

Leitor de código de barras ou digital.

Possibilidade de características especiais, 
conforme necessidade do cliente.

Controle remoto para chamada a distância 
máxima de 100m.

Rampa de acesso circular modular para acesso 
em equipamento instalado tipo sobrepor.
Cobertura metálica modular para abrigo do 
conjunto em equipamento instalado em 
ambiente aberto.

Podendo ser manual.

Velocidade de direção variável 
automaticamente a fim de otimizar a 
velocidade de giro.

OPCIONAIS

Pista de Rolamento CROÁCIA 2R em perfil metálico.

Interface operacional através de botoeira em painel de comando a 1,50 m do solo, 
contendo 02 botões, sendo para giro horário e anti-horário da plataforma, 
acompanha botão de emergência e sistema automático de parada a cada 90° 
graus, sendo operação com pressão constante no botão.

Plataforma com acabamento de rodagem com pintura antiderrapante

Pino central copo-rotular, tecnologia exclusiva Estafácil.

Redutor de tração montado sob a estrutura, garantindo maior proteção ao redutor 
e motor por estar montado fora da região de colisão com veículos.

Oferece fácil operação com segurança elevada de acordo com as normas NR 10, 
11 e 12.

Pode ser instalado em local interno ou externo.

CARACTERÍSTICAS

estafacil.com.br

Expositor GiroEasy, excelente investimento para 
Studio Fotográfico, Shoppings, Eventos, Lojas, 
Comércios em geral e até mesmo para 
concessionárias.
A plataforma GiroEasy tem suas facilidades e 
benefícios para vários segmentos, podendo assim 
proporcionar uma melhor demonstração de seus 
produtos ao seus clientes, realizando uma exposição 
adequada, segura e precisa para qualquer finalidade.

AGORA FICOU AINDA

CARACTERÍSTICA DO DISCO

Altura (showroom) (mm)

Profundidade (mm)

Potência (cv / Kw)

Capacidade (kg)

2.500

250

250

0,33 / 0,25

500

Diâmetro (mm)

Velocidade (rpm) 1,0

Tensão. (v) 230/380/440 ou 127-220

Peso (Kg) 300

MAIS  PARAFÁCIL
EXPOR OS SEUS PRODUTOS.

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condições 
escolhidas no projeto.
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