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Porquê eliminar as barreiras arquitetónicas

Porque torna viável o acesso a pessoas com mobilidade condicionada, conferindo-lhes liberdade.

Porque não há impossíveis e a LIFTECH tem uma solução para cada caso.

Porque o rácio valorização do imóvel/investimento é muito elevado.

A NOSSA EMPRESA

A LIFTECH é uma empresa com origem no Departamento de Sistemas  
Elevadores da EFACEC, tendo-se autonomizado no ano de 2002. Como tal 
tem uma experiência de mais de 50 anos na conceção, fabrico, montagem 
e manutenção de sistemas de transporte vertical.

A LIFTECH no mundo

O que pode esperar da LIFTECH

Uma solução para cada caso – não existem impossíveis.

Modelização 3D das escadas com vista à correta fabricação do equipamento adequado.

Fornecimento chave-na-mão 
(que pode incluir todos os trabalhos de construção civil necessários à aplicação do equipamento).

Preços otimizados.

Soluções de financiamento.

Equipamento 
LIFTECH para 
modelização 
das escadas 
existentes

Captura 3D em tempo real Modelização 3D da escada Elaboração do projeto
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GAMA DE PRODUTOS

PLATAFORMAS DE ESCADA

Plataforma de escada reta V64 Plataforma de escada curva V65 

CADEIRAS DE ESCADA

Cadeira de escada reta V70 Cadeira de escada curva V59

PLATAFORMAS VERTICAIS

Plataforma vertical S11 Plataforma SteppyPlataforma Silver
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PLATAFORMA DE ESCADA RETA V64 

A plataforma de escada V64 é um equipamento desenhado especificamente para 
vencer escadas retas.
Sendo equipamentos pensados para o transporte de cadeiras de rodas, podem, no entanto, incorporar um assento para a utilização de 
pessoas autónomas. Pode ser aplicada tanto no interior como no exterior, existindo neste caso cuidados especiais de construção.

De série este equipamento inclui: comandos de pressão constante; chave de utilização removível, botão STOP de paragem de emergência; 
manobra manual de emergência; limitador de velocidade; amortecedor mecânico progressivo; pegas de apoio; dispositivos de proteção  
anti-choque, anti-cortes e anti-entalamento; sinal luminoso e sonoro de funcionamento; pré-instalação de acordo com a EN81/40. 
 
A plataforma de escada V64, também dispõe das seguintes opções: capa protetora; abertura automática; controlo remoto de coluna; controlo 
remoto via radio; braços retrateis; acesso frontal; banco rebativel.

Aplicação no exterior Flaps de segurança Acesso frontal

Banco rebatível Plataforma rebatível Utilização versátil 
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Dimensões da plataforma 

Largura mínima da escada - acesso lateral (LS)

Largura mínima da escada - acesso frontal (LS)

Espaço necessário no piso inferior – acesso lateral (A)

Espaço necessário no piso inferior – acesso frontal (A)

Espaço ocupado pela plataforma no piso inferior (N) 

Altura do chão ao teto – Braços independentes (C)

Distância do Rail ao 1º degrau (B) 

Capacidade de carga até 45º 

Capacidade de carga superior a 45º 

Inclinação

Espaço mínimo ocupado pela plataforma quando fechada

Velocidade

Alimentação

Consumo

Acabamentos

Certificação

830x700mm

970mm

1005mm

2550mm

1550mm

1500mm

2310mm

1310mm

300kg

200kg

1050x770mm

1040mm

1075mm

2750mm

1750mm

1720mm

2500mm

1420mm

300kg

200kg

1250x800mm

1070mm

1105mm

2950mm

1950mm

1920mm

2590mm

1520mm

250kg

200kg

De 0 a 50º

395mm

5 m/min

230V

0,75 Kw

Plataforma RAL 9018 / Carril na cor preto Mate

Diretiva máquinas 2006/42/CE

DADOS TéCNICOS STANDARD MéDIA GRANDE

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.   
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PLATAFORMA DE ESCADA CuRVA V65

A plataforma de escada curva V65 é uma solução aplicável para vencer escada com 
curvas.
Sendo equipamentos pensados para o transporte de cadeiras de rodas, podem, no entanto, incorporar um assento para a utilização de 
pessoas autónomas. Pode ser aplicada tanto no interior como no exterior, existindo neste caso cuidados especiais de construção. A Plataforma 
V65 garante uma espantosa poupança de energia, pois recarrega as baterias durante a descida.

De série este equipamento inclui: comandos do tipo de pressão constante; chave de utilização removível, botão STOP de paragem de 
emergência; limitador de velocidade; amortecedor mecânico progressivo; pegas de apoio; dispositivos de proteção anti-choque, anti-cortes e 
anti-entalamento; sinal luminoso e sonoro de funcionamento; funcionamento a baterias em caso de falha de energia; pré-instalação de  
acordo com a EN81/40. 

A plataforma de escada V65, também dispõe das seguintes opções: capa protetora; abertura automática; braços retrateis que recolhem para o 
interior da plataforma (exceto a plataforma com o estrado de 1250x800m); banco rebatível; controlo remoto; controlo via rádio.
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Dimensões da plataforma 

Largura mínima da escada - acesso lateral lance reto (LS)

Largura mínima da escada - acesso lateral lance com curvas (LS)

Largura mínima da escada - acesso frontal lance reto (LS)

Largura mínima da escada - acesso frontal lance com curvas (LS)

Espaço necessário no piso inferior – acesso lateral (A)

Espaço necessário no piso inferior – acesso frontal (A)

Espaço ocupado pela plataforma no piso inferior (N) 

Altura do chão ao teto – Braços independentes (C)

Distância do carril ao 1º degrau (B) 

Capacidade de carga até 45º 

Capacidade de carga superior a 45º 

Inclinação

Espaço mínimo ocupado pela plataforma quando fechada

Velocidade

Alimentação

Consumo

Acabamentos

Certificação

830x700mm

1050mm

1180mm

1085mm

1200mm

2520mm

1520mm

1500mm

2310mm

1180mm

250kg

200kg

1050x770mm

1120mm

1300mm

1155mm

1320mm

2740mm

1740mm

1720mm

2500mm

1290mm

250kg

200kg

1250x800mm

1150mm

1360mm

1350mm

1550mm

2940mm

1950mm

1920mm

2590mm

1390mm

250kg

200kg

De 0 a 50º

490mm

8 m/min

230V

0,75 Kw

Plataforma RAL 9018 / Carril na cor preto Mate

Diretiva máquinas 2006/42/CE

DADOS TéCNICOS STANDARD MéDIA GRANDE

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.   
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CADEIRA DE ESCADA RETA V70 

Solução aplicável para vencer uma escada reta, permitindo uma confortável e  
descontraída utilização a pessoas com dificuldade de locomoção. 
Equipamento particularmente adequado para ambientes domésticos ou espaços onde não é possível aplicar nenhum sistema próprio para o 
transporte de cadeira de rodas. Pode ser aplicada tanto no interior como no exterior, existindo neste caso cuidados especiais de construção.

De série este equipamento inclui: joystick; cinto de segurança; assento giratório manual; comandos; sensores de paragem em caso de deteção 
de obstáculos; largura dos braços e altura do assento ajustáveis; cor do assento beje.

Comando dos patamares Comando da cadeira Alavanca de rotação 
do assento

Opção aplicação no exterior

Apoio de pés Assento, braços e 
apoia pés rebatível
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Raio de Rotação (min÷max)

Distância do encosto à parede (min÷max)

Profundidade do assento

Dimensões com o apoio de pés recolhido (min÷max)

Dimensões com o apoio de pés aberto (min÷max)

Distancia externa entre os braços (min÷max) 

Distancia interna entre os braços (min÷max) 

Altura assento ao encosto da cabeça

Distancia entre o assento e o apoio de pés (min÷max)

Altura mínima do solo ao apoio de pés

Dimensão da guia na escada (min÷max)

Dimensão mínima da guia na área de estacionamento no piso superior

Largura mínima da escada

Inclinação máxima

Capacidade útil

Velocidade

Potência da alimentação elétrica da bateria

Tensão da alimentação para a rede

Consumo

730÷760 mm

60÷70 mm

415 mm

320÷330 mm 

607÷617 mm

600÷660 mm

427÷487 mm

423 mm

410÷510 mm

50 mm

190÷200mm

150mm

750-780 mm

50º

120 Kg

7 m/min

24 V cc

240 V

0,4 kW

DADOS TéCNICOS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.   
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CADEIRA DE ESCADA CuRVA V59

Equipamento particularmente adequado para ambientes domésticos ou espaços 
onde não é possível aplicar nenhum sistema próprio para o transporte de cadeira 
de rodas.
Pode ser aplicada tanto no interior como no exterior, existindo neste caso cuidados especiais de construção. Quando o equipamento não está 
a ser utilizado, o assento, os braços e o apoio de pés podem ser recolhidos, de forma a minimizar o espaço ocupado. Incorpora todos os sis-
temas de segurança adequados, como sensores de paragem do equipamento em caso de deteção de obstáculo; o apoio de pés é composto 
por material antiderrapante; contém cinto de segurança; possibilidade de escolha entre 3 cores para o assento, castanho, vermelho e marfim.
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Dimensão da guia largura / altura

Distância da parede ao carril

Espaço da máquina com o apoio de pés fechado 

Espaço da máquina com o apoio de pés aberto

Distancia entre o assento e o apoio de pés

Distancia entre o apoio de pés e o encosto

Largura do encosto

Distancia entre os braços (externamente)

Distância entre o encosto (interno) e a parede

Profundidade do assento

Distancia entre o apoio de pés e o chão

 Largura mínima da escada - lance reto

Dimensão necessária na zona da curva 

Altura do chão ao teto (min)

Alimentação

Velocidade

Duração de utilização

Carga máxima

30 mm / 50 mm

130mm

445 mm

720 mm

530 mm

1.080 mm

380 mm

600 mm

195 mm

365 mm

90mm

770mm

790mm

1700mm

230VAC

0.10 m/s

15 viagens a cada 24h; 10 viagens seguidas

130kg

DADOS TéCNICOS

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

LS

LS1

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.   
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PLATAFORMA VERTICAL S11

Equipamentos vocacionados para a movimentação vertical de cadeiras de rodas.
Plataforma vertical elétrica com acionamento do tipo parafuso sem fim. Possibilidade de instalação em caixa de alvenaria, estrutura ou espaço 
livre. A dimensão mínima do poço é de 165mm. Contudo, pode ser montada sem poço, sendo neste caso aplicada uma rampa. 

De série este equipamento inclui: Corpo da máquina e porta de piso em aço pintado RAL 7040; painel do lado da coluna na cor RAL 7040, 
restantes lados em policarbonato defumado; semi-porta em metal pintado; estrado em chapa de alumínio antiderrapante; comando de 
pressão constante; chave de utilização removível; porta de fechamento manual em policarbonato fumado; comandos de pressão constante.

A plataforma vertical S11, também dispõe das seguintes opções: porta e semi-porta do piso superior automáticas; acabamentos em aço inox 
AISI 316; comandos via rádio; acessos a 90º.
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DADOS TéCNICOS STANDARD MéDIA GRANDE

Dimensão da plataforma (espaço útil)

5 dimensões de desnível

Aplicação

Instalação

Acessos 

Capacidade

Capacidade 

Tensão

Potência

Fosso

Certificação

1250x900mm 1400x900mm 1400x1100mm

1100mm, 1600mm; 2100mm, 2600mm e 2990mm

Interior ou exterior

Estrutura, caixa de alvenaria ou espaço livre

180º ou 90º

400kg

Para os desníveis de 1100mm, 1600mm e 2100m - 0,05 m/s

Para os desníveis de 2600mm e 2990mm - 0,10 m/s 

Até 400kg

230 V, monofásica 50 Hz

2,2 Kw

Sem fosso (com rampa) ou 165mm

Diretiva máquinas 2006/42/CE

Velocidade

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.   
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DADOS TéCNICOS STANDARD MéDIA GRANDE

PLATAFORMA SILVER

Equipamentos vocacionados para a movimentação vertical de cadeira de rodas, para 
vencer desníveis até 1000mm.
De série este equipamento inclui: Estrutura da máquina e porta em aço galvanizado RAL 7040; pavimento em chapa de aço antiderrapante; 
comando de pressão constante; botão STOP de paragem de emergência; chave de utilização removível; fole de proteção preto. 

A plataforma vertical Silver, também dispõe das seguintes opções: acabamento em aço inox; portas automáticas; paredes e semi-porta em 
policarbonato cinza fumé; comandos via rádio; acessos a 90º.

Dimensão da plataforma

Desnível

Capacidade

Velocidade

Alimentação

Poço

Certificação

1250x850mm

800mm

1400x1120mm

1000mm

1400x1250mm

1000mm

250kg

0.04 m/s

230 V monofásico

Não é necessário poço

Diretiva máquinas 2006/42/CE

Acionamento da plataforma com utilização de chave

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.   
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PLATAFORMA STEPPy 

Modelo

Capacidade

Dimensão da plataforma (min)

Dimensão da plataforma (max)

Desnível

Poço

Velocidade

Alimentação

Consumo

Steppy 80

350kg

1260x810mm

1400x1110mm

800mm

220mm

Steppy 160

300kg

1260x810mm

1400x1110mm

1600mm

325mm

Steppy 200

400kg

1700x810mm

2200x910mm

2000mm

360mm

DADOS TéCNICOS

0.06 m/s

230 V

0,6 Kw

Equipamentos vocacionados para a movimentação vertical de cadeira de rodas, para 
vencer desníveis até 2000mm.
De série este equipamento inclui: comando de pressão constante; botão STOP de paragem de emergência; chave de utilização removível; 
descida manual de emergência em caso de falha de energia; auto-nivelamento ao piso. A plataforma vertical Steppy, também dispõe das 
seguintes opções: portas automáticas; cor das portas e proteções personalizáveis; comando via rádio.

Os dados fornecidos são indicativos. A Liftech poderá modificá-los sem pré-aviso.   



SEDE
Rua Bento Carqueja, 18
Zona Industrial da Maia I
Sector X - Apartado 6063
4476-908 Maia - Portugal

t. +351 229 432 830
t. +351 229 432 839
info@liftech.pt

DELEGAÇÃO LISBOA
Rua Paulo Choffat, 7 A
2605-050 Belas - Portugal

Linha Azul: 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

DELEGAÇÃO ALGARVE
Rua Ivone Silva, 94A Montechoro
8200-349 Albufeira - Portugal

Linha Azul: 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

PARCEIRO LuXEMBuRGO
CUBE LIFT SARL
172, Rue de Belvaux
L-4026 Esch-sur-Alzette
Luxembourg

t. +352 2451 4701
cubelift@gmail.com

DELEGAÇÃO MADEIRA
Rua Tenente Coronel Sarmento
Ed. Infante Bloco C - Fracção A-R/C
9000-020 Funchal - Portugal

Linha Azul: 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

LIFTECH MAROC, SARL
12, Rue Boulmane
Apt 08 - Bourgogne
20040 Casablanca

t. +212 614 409 257
f. +212 522 221 438
info@liftech.pt

LIFTECH LDA
Rua José Mateus, nº186 - Sala 1
Polana Cimento 2 - Maputo
Moçambique

t. +258 841 851 040
t. +258 846 873 212
info@liftech.co.mz

PARCEIRO SENEGAL
LUSAFRIqUE SENEgAL
Diamniadio Route Nationale
(en face de la station Total)
Villa 226 Dakar 2318 Sénégal BP
34275 Poste Thiaroye Dakar

t. +221 772 528 637
t. +221 772 722 518
info@liftech.sn

PARCEIRO ANGOLA
ELECTRICANgOL LDA.
Urb. do Projecto Nova  Vida
Rua 58 - Casa 478
Kilamba Kiaxi - Luanda - Angola

t. +244 929 516 226
antonio.taveira@electricangol.co.ao

LIFTECH GALICIA
REPRESENTANTE: CRECELABORA
Lugar Cruceiro, nº 13
36143, Pontevedra, galicia

t. +34 986 866 859
t. +34 657 870 241
info@liftech.pt

LIFTECH CABO VERDE
Avenida Santiago, nº 61 B
CP nº 397/A Palmarejo
Praia, Santiago, Cabo Verde

t. +238 260 45 52
info@liftech.pt
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