PLATFORMA ROBOCZA
•

Zaprojektowana zgodnie z potrzebami klienta, aby
zapewnić operatorowi bezpieczne i wygodne dojście do
zbiorników, mieszalników oraz innej aparatury.

•

Bezpieczne i wygodne, okrągłe poręcze ∅1½” (42 mm).

•

Kratowa powierzchnia chodnika zapewnia dobrą
przyczepność i ułatwia zmywanie odkażające.

•

Dostępne są konstrukcje typu schodowego oraz
drabinowego.

•

Dostępne opcje obejmują:
o Koła jezdne do przemieszczania.
o Panele operatorskie montowane na
platformie.
o Okapy pod powierzchniami chodnika.
o Bramki bezpieczeństwa wyposażone w
czujniki.
o Powierzchnie chodników z płyt rombowych
lub innych materiałów okrywowych.

•

Spełnia wszelkie wymogi Unii Europejskiej i USDA.
Skonstruowana zgodnie z wymogami sanitarnymi
American Meat Institute.

Aby sprostać szczególnym
wymaganiom klientów, firma
Cozzini skonstruuje i wykona
platformy robocze
dostosowane do ich wymagań.

PLATFORMA ROBOCZA
Platformy Robocze firmy Cozzini (PRC) zapewniają operatorom oraz pracownikom prowadzącym
odkażanie bezpieczny dostęp do aparatury. Niezależnie od powierzchni podłogi czy wysokości sufitu,
firma Cozzini skonstruuje i wykona platformy robocze o najwyższej jakości, zgodnie z potrzebami
klientów, aby spełnić ich wymagania. Fachowcy firmy Cozzini mogą skonstruować platformy robocze w
sposób zwiększający ilość przerabianego materiału i produktywność.
Platformy wykonane ze stali nierdzewnej oraz posiadające gruntowne, sanitarne wykończenie eliminują
niebezpieczne drabiny lub inne stojaki, które narażają operatora na niebezpieczeństwo zranienia. Aby
zmieścić się w ograniczonych przestrzeniach, firma Cozzini oferuje konstrukcje z przeciwpoślizgowymi
drabinami zamiast schodów. Powszechnie stosowane kształty platform to prostokątne, w kształcie litery T
lub L, itd. Serie platform mogą być łączone w celu utworzenia długich długich, ciągłych chodników.
Standardowe pokrycie typu DuraGrate™ zapewnia pewną, przeciwślizgową powierzchnię oraz pozwala
na dokładne zmywanie. Ani woda ani produkt nie zbierają się na chodniku, co zapobiega także
powstawaniu niebezpiecznych lub niesanitarnych warunków. Schody oraz powierzchnie okrywowe mogą
być łatwo wyjmowane lub wymieniane, jeśli trzeba wykonać kompletne i gruntowne odkażanie.
Poręcze, schody oraz materiały okrywowe są dobrane tak, aby spełniały normy OSHA. Firma Cozzini
może także skonstruować platformy spełniające lokalne lub zakładowe normy. W przypadku platform
budowanych na potrzeby klienta, można zaufać doświadczonemu zespołowi konstruktorów firmy Cozzini.

Platforma z drabiną i opcjonalnymi kołami jezdnymi.

To tylko kilka przykładów różnych rodzajów
platform roboczych firmy Cozzini.
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Opcja z bramkami bezpieczeństwa zapobiega
dostępowi osób nieupoważnionych podczas
pracy maszyny.

