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Plataformas Elevatórias de Acessibilidade

> A MKS Marksell
A Eficiência gera Resultados!
A MKS Marksell é uma empresa 100% Brasileira,
pioneira e líder no segmento de equipamentos para
movimentação de carga e pessoas. Instalada em
Itapevi, região da Grande SP, a MKS Marksell conta
com uma estrutura de produção flexível em uma
área total de 6.000m2.
A MKS Marksell desenvolve, projeta e fabrica
com tecnologia própria, equipamentos para
movimentação de carga e pessoas, aplicados à
veículos ou estacionários, com grande ênfase em
acionamentos eletro-hidráulicos.
Além de desenvolver equipamentos com tecnologia
de ponta, a MKS Marksell tem como objetivo buscar
soluções para as suas necessidades de carga e
descarga.
Através de nossos consultores nós ouvimos as suas
necessidades e aplicamos com toda a nossa
experiência, soluções práticas para que você tenha
todos os seus problemas resolvidos e com um alto
nível de satisfação.
Somos a única empresa brasileira a oferecer um leque

de opções de equipamentos a fim de configurar a
melhor solução para o seu tipo de necessidade.
Para que tudo isto aconteça nós contamos com
uma equipe de projetos e engenharia com larga
experiência, competência e equipamentos de
última geração. Testamos exaustivamente nossos
equipamentos para que nossos clientes tenham a
melhor relação custo benefício e a certeza de um
trabalho eficiente e seguro.
> MKS Acredita
A MKS Marksell através do seu braço em soluções
financeiras no Brasil (MKS Acredita), oferece aos seus
clientes e alianças estratégicas uma forma ousada
de diferenciação com financiamentos somente para
equipamentos para movimentação de carga através
de um funding próprio e de terceiros com prazos de
até 48 parcelas e com taxas de juros diferenciados.
Saiba mais.
> Atuação da MKS Marksell no Mundo
A MKS Marksell é sediado em São Paulo - Brasil, porém
já conta com atuação em diversos países ao redor
do mundo, com abrangência na América Latina,
Europa e África.

> Garantimos acessibilidade em veículos, para pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida, de maneira segura, eficiente e eficaz!
A MKS Marksell possui 3 modelos de Plataformas Veiculares de Acessibilidade.
MKS 400 PTE para aplicação interna do veículo, MKS 150/250 P1E para aplicação lateral ou traseira de veículos tipo van
e a MKS 250 PDO para aplicação em micro ou mini ônibus.
Todos os nossos modelos possuem um sistema eletro-hidráulico conectado ao sistema elétrico original do veículo, com bomba manual para acionamento de emergência.

> Vantagens
• Otimiza mão de obra;
• Aumenta a velocidade na carga e descarga sem comprometer a segurança;
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> MKS 400 PTE
Trabalha perfeitamente tanto para as cargas como para acessibilidade.
Desenvolvida e fabricada para os transportadores que utilizam veículos do modelo furgão ou baú e precisam de
um equipamento instalado na parte interna do veículo com capacidade de carga para 400kg.

Características técnicas: Carga Máxima [kg]: 400 / Largura da Mesa [mm]: 1500 / Comprimento da Mesa [mm]:
1000 / Peso Próprio [kg]: 190 / P.B.T. Mínimo [kg]: 3000 / Cilindros hidráulicos: 1 Unidade / Exclusivo sistema de
operação em caso de emergência / Acionamento por botoeira / Opcional: Mesa em tela expandida.

> MKS 150/250 P1E
Flexibilidade, segurança e resistência em sua operação.
Desenvolvida e fabricada para os transportadores que utilizam veículos do modelo Furgão.
Este equipamento é instalado dentro do furgão e pode ser utilizado tanto para elevação de cadeira de rodas
como para cargas de até 150kg.
Com peso próprio de aproximadamente 350kg, a MKS 150 P1E trabalha perfeitamente tanto para as cargas paletizadas como para cargas não paletizadas. A instalação pode ser feita na lateral ou na parte de trás do veículo.

Características técnicas: Para aplicação na porta lateral ou traseira de veículos tipo van / Elevação com sistema eletro-hidráulico, abertura e basculamento manuais da mesa / Capacidade de carga de 150kg (opcionalmente com 250kg) / Mesa com 800mm de largura e 1000mm de comprimento com barreira frontal e basculamento automático / Sistema eletro-hidráulico conectado ao sistema elétrico original do veículo, com bomba
manual para acionamento de emergência.
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> MKS 250 PDO
Flexibilidade, segurança e resistência em sua operação.
Desenvolvida e fabricada para os transportadores que utilizam micro ou mini ônibus.
Este equipamento é instalado dentro do micro ou mini ônibus e pode ser utilizado para elevação de cadeira de
rodas ou na posição de transporte, como escada de acesso.
Com capacidade de carga de 250kg, a MKS 250 PDO pode ser instalada na lateral ou na parte de trás do veículo.

Características técnicas: Para aplicação em micro ou mini ônibus, em porta lateral dianteira ou traseira / Utilizada, na posição de transporte, como escada de acesso / Curso de elevação de 800mm / Elevação com
sistema eletro-hidráulico, abertura e basculamento manuais (degrau + mesa)/ Capacidade de carga de
250kg / Mesa com 800mm de largura e 1000mm de comprimento com barreira frontal e basculamento por
gravidade/ Sistema eletro-hidráulico conectado ao sistema ogirinal do veículo, com bomba manual para
acionamento de emergência.

> Mais Marksell

FINANCIAMENTO EM ATÉ
48X

PEÇAS ORIGINAIS COM
OS MELHORES PREÇOS
DO MERCADO.

Telefone: 11 4772 1100 | 4789-3690
Fax: 11 4772 1101
Site: www.marksell.com.br
Email: mks@marksell.com.br

SÓ A MARKSELL CONTA
COM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO 24HS.

DIVULGUE A SUA
EMPRESA CONHEÇA
O ADPLAT.

MKS Equipamentos Hidráulicos Ltda
Rua João Dias Ribeiro, 409
Pólo Industrial de Jandira - Itapevi.
CEP 06693-810 - Itapevi - SP - Brasil
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