PLATAFORMA DE TRABALHO
•

Com design personalizado para proporcionar ao operador
segurança e conveniência ao acessar os tanques,
misturadores e outros equipamentos.

•

Corrimãos arredondados seguros e confortáveis,
de ∅1½” (42 mm).

•

A superfície gradeada de circulação oferece tração firme
e fácil sanitização por lavagem.

•

Designs disponíveis de escada ou degraus.

•

As opções disponíveis incluem:
o Rodinhas para mobilidade.
o Painéis do operador montados na plataforma.
o Proteção contra respingos sob as superfícies
de circulação.
o Portões de segurança equipadas com sensores.
o Pisos de placas antideslizantes ou outros materiais
de sustentação.

•

Aceita pelo USDA e aprovada pela CE. Fabricada
de acordo com as normas da AMI para design de
equipamentos sanitários.

A Cozzini irá personalizar e
fabricar plataformas de trabalho
para atender exatamente suas
necessidades.

PLATAFORMA DE TRABALHO
As Plataformas de trabalho da Cozzini (CWP) proporcionam uma maneira segura para que os
operadores e o pessoal de serviço de apoio acesse os equipamentos. Independente da área do
piso ou da altura do teto, a Cozzini desenvolverá o projeto e fabricará as plataformas de trabalho
com a melhor qualidade, para atender às suas necessidades. Os especialistas da Cozzini podem
projetar plataformas de trabalho para aumentar o fluxo e a produtividade da sua Empresa.
Feita de aço inoxidável, com um fino acabamento sanitário em toda a sua estrutura, estas
plataformas eliminam as escadas móveis ou outras bancadas inseguras que colocam os
operadores em risco de ferimento. Para caber em espaços pequenos, a Cozzini oferece
projetos com escadas presas em trilhos ao invés de degraus. Os formatos comuns de
plataformas podem ser retangulares, em formato de T, em formato de L, etc. Várias seqüências
de plataformas podem ser combinadas para corredores longos e contínuos.
O revestimento de piso padrão DuraGrate™ proporciona uma superfície firme e antiderrapante,
permitindo limpeza completa. Como a água e o produto não acumulam na passagem, também se
evitam condições perigosas ou anti-higiênicas. As escadas e superfícies do revestimento do piso
podem ser facilmente removidas ou recolocadas, conforme necessário, para a sanitização completa.
Os corrimãos, as escadas e os materiais de sustentação são projetados de modo a atender aos
padrões OSHA. A Cozzini também pode projetar plataformas para atender aos seus padrões
locais e da fábrica. Para obter plataformas personalizadas que atendam às suas necessidades
exatas, confie na equipe experiente de projetos da Cozzini.

Plataforma c/escada e rodízios opcionais.

Estes são apenas alguns exemplos
de estilos de plataformas de trabalho
da Cozzini.
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A opção do portão de segurança
evita o acesso não autorizado durante
o funcionamento da máquina.

