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Προφίλ Εταιρίας
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Η εταιρία OSCAR Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1976 στην πόλη της Λάρισας.Το έτος
1984 η εταιρία μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στην Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας σε ιδιόκτητο
εργοστάσιο έκτασης 2.500μ². Σήμερα ο εργοστασιακός χώρος έχει αυξηθεί σε έκταση 5.500μ² και έχει
εξοπλιστεί πλήρως με σύγχρονα τεχνικά μέσα παραγωγής. Στον ίδιο χώρο λειτουργούν τα γραφεία της
εταιρίας καθώς και εκθεσιακός χώρος ενώ γραφείο τεχνικής υποστήριξης υπάρχει και στην Αθήνα.
Δραστηριότητες :
Η OSCAR Α.Β.Ε.Ε. αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον τομέα κατασκευής αναβατορίων φορτίων ,
υδραυλικών εμβόλων καθώς και υδραυλικών μονάδων υψηλής πιέσεως ελαίου.
Στη συνέχεια η εταιρία επεκτάθηκε σε άλλες κατασκευές όπως ηλεκτροϋδραυλικές πλατφόρμες
εμπορευμάτων ψαλιδωτού τύπου και ανυψωτικά μηχανήματα. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθώντας
τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού η εταιρία OSCAR με την τεχνογνωσία και την
εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της οδηγήθηκε σε νέες κατασκευές.
Μετά από τεκμηριωμένη μελέτη και έρευνα αγοράς οργανώθηκε νέο τμήμα κατασκευής Ολοκληρωμένων
Συστημάτων Στάθμευσης , Αναβατορίων Οχημάτων , Ψαλιδωτοί Μηχανισμοί Οχημάτων και
Αναβατόρια ΑΜΕΑ.
Η μελέτη και η υλοποίηση όλων των παραπάνω κατασκευών γίνεται από έμπειρους μηχανολόγους και
εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό ενώ η εγκατάσταση τους πραγματοποιείται από εξειδικευμένα
συνεργεία με την επίβλεψη μηχανολόγου.
Στόχοι της εταιρίας είναι :
H κατασκευή μηχανημάτων υψηλής ποιότητας
Η εξυπηρέτηση των πελατών προτείνοντας την καλύτερη δυνατή λύση στις απαιτήσεις τους
Η άμεση τεχνική υποστήριξη
Η συνεχής βελτίωση και εξέλιξη των μηχανημάτων της προς όφελος των πελατών .
Η παραγωγή της διοχετεύεται σε όλη την Ελλάδα ενώ τμήμα της εξάγεται στα Βαλκάνια. Όλα τα
μηχανήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας μηχανών 98/37/ΕΚ και το πρότυπο
ΕΝ 1570. Διαθέτουν πιστοποιητικά Εξέτασης τύπου από εξουσιοδοτημένους φορείς και φέρουν
σήμανση CE.
Στην επιτυχημένη πορεία της εταιρίας έχουν συμβάλλει :
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000 το οποίο επισφράγισε και επίσημα την
υψηλή ποιότητα των μηχανημάτων της.
Οι άριστες προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει η εταιρία με τους πελάτες
Η μελέτη και η παραγωγή κατά παραγγελία για κάθε μηχάνημα
Η 32χρονη εμπειρία η οποία καθιστά την εταιρία OSCAR σε μία από τις πρώτες θέσεις στις επιχειρήσεις
του είδους της.
Στις επόμενες σελίδες σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τα Συστήματα Στάθμευσης ,Αναβατόρια Οχημάτων
& Ψαλιδωτούς Μηχανισμούς Οχημάτων .
Σχέδια και τεχνικές λεπτομέρειες των μηχανημάτων θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε καλύτερα τα
μηχανήματα μας.
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Εγκατεστημένα Μηχανήματα
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OSCAR

OS/A/1Ψ/3000

ISO 9001:2000

Park

P

Η ψαλιδωτή πλατφόρμα parking OSCAR μπορεί να
καλύψει την κατακόρυφη μεταφορά οχημάτων πρός
ένα ή περισσότερα επίπεδα σε περιπτώσεις που δεν
επιτρέπεται η κατασκευή μεγάλων φρεατίων και η
δημιουργία κεκλιμένων επιπέδων.
Είναι η καταλληλότερη λύση αφού λόγω της κατασκευής
της εκμεταλεύεται πλήρως τις διαστάσεις του φρεατίου.

Ανύψωση Οχημάτων με Μονό
Ψαλιδωτό Μηχανισμό

Πλεονεκτήματα
•Αξιοποιεί όλο το φρεάτιο
•Ωφέλιμο φορτίο ανύψωσης μέχρι και 3000 kg
•Mικρό βάθος πυθμένα
•Τεχνικός φάκελος Πολεοδομίας
•Πλήρη κάλυψη νομοθεσίας
•Πιστοποίηση εξέτασης τύπου και σήμανση CE
•Εγγύηση και ποιότητα OSCAR
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Ψαλιδωτή Πλατφόρμα
Ανύψωσης Χαμηλού Προφίλ
Η νέα ψαλιδωτή πλατφόρμα έχει τα ίδια τεχνικά
χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα με τη μονή
αλλά επιπρόσθετα
Το ύψος του μηχανήματος κλειστό ανέρχεται
μόλις στα 300 mm

Οι διαστάσεις της πλατφόρμας και η διάταξη
των ρολών είναι ενδεικτική. Μπορούν να
τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε σε e-mail
την τομή και την κάτοψη και θα βρούμε την
καταλληλότερη λύση για τον χώρο σας.

OSCAR

OS/A/2Ψ/3000

Park
Ανύψωση Οχημάτων με Διπλό
Ψαλιδωτό Μηχανισμό

P

Η ψαλιδωτή πλατφόρμα parking OSCAR με διπλό
ψαλιδωτό μηχανισμό μπορεί να καλύψει την
κατακόρυφη μεταφορά οχημάτων σε διαδρομές
μεγαλύτερες των 4ων m πρός ένα ή περισσότερα
επίπεδα σε περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η
κατασκευή μεγάλων φρεατίων και η δημιουργία
κεκλιμένων επιπέδων.Είναι η καταλληλότερη λύση
αφού λόγω της κατασκευής της εκμεταλεύεται πλήρως
τις διαστάσεις του φρεατίου.

Πλεονεκτήματα
•Αξιοποιεί όλο το φρεάτιο
•Ωφέλιμο φορτίο ανύψωσης μέχρι και 3000 kg
•Mικρό βάθος πυθμένα
•Τεχνικός φάκελος Πολεοδομίας
•Πλήρη κάλυψη νομοθεσίας
•Πιστοποίηση εξέτασης τύπου και σήμανση CE
•Εγγύηση και ποιότητα OSCAR
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OSCAR

OS/MCA/3000

ISO 9001:2000

Park

P

Το αναβατόριο πλάγιας στήριξης OSCAR είναι κατάλληλο
για την κατακόρυφη μετακίνηση οχημάτων από 2 - 9 m.
Η μεγάλη πείρα μας στη συγκεκριμένη κατασκευή έχει
σαν αποτέλεσμα την γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
και συντήρηση.Προτείνεται για περιπτώσεις μεγάλων
διαδρομών και για μικρό βάθος πυθμένα .

Ανύψωση Οχημάτων με
Αναβατόριο Πλάγιας Στήριξης

Πλεονεκτήματα
•Kατάλληλο για μεγάλες διαδρομές
•Μικρό βάθος πυθμένα
•Δεσμεύει χώρο μόνο από τη μία πλευρά του φρεατίου
•Ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 3000 kg
•Τεχνικός φάκελος Πολεοδομίας
•Πλήρη κάλυψη νομοθεσίας
•Πιστοποίηση εξέτασης τύπου και σήμανση CE
•Εγγύηση και ποιότητα OSCAR

6

Οι διαστάσεις της πλατφόρμας και η διάταξη
των ρολών είναι ενδεικτική. Μπορούν να
τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε σε e-mail
την τομή και την κάτοψη και θα βρούμε την
καταλληλότερη λύση για τον χώρο σας.

OSCAR

OS/PARK RAMP2

Park
Ανακλινόμενη Ράμπα
Διέλευσης Οχημάτων

P

Η ράμπα διέλευσης οχημάτων μπορεί να εξυπηρετήσει
διάφορες περιπτώσεις όπου πρέπει να καλύψει μικρές
υψομετρικές διαφορές για τη μετάβαση των αυτοκινήτων
σε διαφορετικά επίπεδα.
Προσαρμόζεται και κατασκευάζεται πάντα σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του χώρου σας.

Πλεονεκτήματα
•Γεφυρώνει το υπόγειο με την πυλωτή και το δρόμο
•Ελάχιστο βάθος πυθμένα
•Εύκολο στην τοποθέτηση
•Εγγύηση και ποιότητα OSCAR
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OSCAR

OS/PARK 1+1

ISO 9001:2000

Park

P

Aποτελεί την πιο απλή μορφή συστήματος στάθμευσης
αφού δεν απαιτεί καμία προεργασία στον περιβάλλοντα
χώρο.Δεν απαιτεί την κατασκευή φρεατίου.
Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο σε υπαίθριους χώρους.
Οι θέσεις του εξαρτημένες.Δηλαδή για να εξέλθει το
πάνω αυτοκίνητο πρέπει να μετακινηθεί το κάτω.

Σύστημα Στάθμευσης
1 + 1 Θέσεων

Πλεονεκτήματα
•Δεν απαιτείται η δημιουργία φρεατίου
•Τοποθετείται σε υπαίθριους χώρους
•Εύκολο στην τοποθέτηση
•Εγγύηση και ποιότητα OSCAR

OS/PARK 1+1Μ
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Σύστημα Στάθμευσης (Μονόριχο)
1 + 1M Θέσεων

Οι διαστάσεις της πλατφόρμας και η διάταξη
των ρολών είναι ενδεικτική. Μπορούν να
τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε σε e-mail
την τομή και την κάτοψη και θα βρούμε την
καταλληλότερη λύση για τον χώρο σας.

OSCAR

OS/PARK - 2

Park
Σύστημα Στάθμευσης
2 Θέσεων

P

Αποτελεί την πιο κλασική λύση συστημάτων
ανεξάρτητης στάθμευσης με χώρο στάθμευσης για
2 οχήματα. Είναι εύχρηστα σε υπόγεια
πολυκατοικιών ,σε σταθμευτήρια και σε υπαίθριους
χώρους.Ο Χειρισμός τους είναι απλός.
Ο οδηγός καλεί το μηχάνημα ώστε να έρθει η θέση
parking στο επίπεδο του εδάφους και έπειτα παρκάρει
το αυτοκίνητο στην πλατφόρμα και εξέρχεται.
Έπειτα πατάει το αντίστοιχο μπουτόν για να κατέλθει
το μηχάνημα.Για να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο
πραγματοποιεί την αντίθετη διαδικασία.

Πλεονεκτήματα
•Κατάλληλο για όλους τους τύπους οχημάτων
•Ανεξάρτητος ο ένας χώρος στάθμευσης από τον άλλο
•Τοποθετείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
•Εύκολο στην τοποθέτηση
•Πλήρη κάλυψη νομοθεσίας
•Φάκελος Πολεοδομίας
•Πιστοποίηση εξέτασης τύπου και σημανση CE
•Εγγύηση και ποιότητα OSCAR

9

OSCAR

OS/PARK - 4

ISO 9001:2000

Park

P

Αποτελεί την πιο κλασική λύση συστημάτων
ανεξάρτητης στάθμευσης με χώρο στάθμευσης για
4 οχήματα. Είναι εύχρηστο σε υπόγεια
πολυκατοικιών ,σε σταθμευτήρια και σε υπαίθριους
χώρους.Ο Χειρισμός του είναι απλός.
Ο οδηγός καλεί το μηχάνημα ώστε να έρθει η θέση
parking στο επίπεδο του εδάφους και έπειτα παρκάρει
το αυτοκίνητο στην πλατφόρμα και εξέρχεται.
Έπειτα πατάει το αντίστοιχο μπουτόν για να κατέλθει
το μηχάνημα.Για να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο
πραγματοποιεί την αντίθετη διαδικασία.

Σύστημα Στάθμευσης
4 Θέσεων

Πλεονεκτήματα
•Κατάλληλο για όλους τους τύπους οχημάτων
•Ανεξάρτητος ο ένας χώρος στάθμευσης από τον άλλο
•Τοποθετείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
•Εύκολο στην τοποθέτηση
•Πλήρη κάλυψη νομοθεσίας
•Φάκελος Πολεοδομίας
•Πιστοποίηση εξέτασης τύπου και σημανση CE
•Εγγύηση και ποιότητα OSCAR
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Οι διαστάσεις της πλατφόρμας και η διάταξη
των ρολών είναι ενδεικτική. Μπορούν να
τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε σε e-mail
την τομή και την κάτοψη και θα βρούμε την
καταλληλότερη λύση για τον χώρο σας.

OSCAR

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PARKING

OS/PARK Sp2

Park

Αποτελεί ιδανική λύση για χώρους στάθμευσης
που έχουν περιορισμό στο ύψος.Το σύστημα
στάθμευσης υπό κλίση έχει την ίδια φιλοσοφία
με τα άλλα συστήματα parking αλλά είναι
κατάλληλο για συγκεκριμένους τύπους οχημάτων.

Σύστημα Στάθμευσης
Υπο Κλίση 2 θέσεων

P

Πλεονεκτήματα
•Κατάλληλο για διαθέσιμο ύψος υπογείου
μικρότερου των 3 μέτρων
•Ανεξάρτητος ο ένας χώρος στάθμευσης από
τον άλλο
•Εύκολο στην τοποθέτηση
•Εγγύηση και ποιότητα OSCAR

OS/PARK Sp4

Σύστημα Στάθμευσης
Υπο Κλίση 4 θέσεων
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OSCAR

OS/P90

ISO 9001:2000

Park

P

Εξυπηρετεί τις περιπτώσεις όπου υπάρχει περιορισμένος
χώρος για να πραγματοποιήσει στροφή το όχημα. Με
δυνατότητα περιστροφής 90° εκμεταλεύεσται χώρους
όπου η πρόσβαση των οχημάτων είναι αδύνατη.

Περιστρεφόμενη
Πλατφόρμα 90°

Πλεονεκτήματα
•Δυνατότητα περιστροφής 90°
•Ελάχιστο βάθος πυθμένα
•Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης που δεν
έχουν πρόσβαση
•Δυνατότητα προσαρμογής σε άλλα συστήματα
parking
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Ενσωματωμένη σε Ψαλιδωτή Πλατφόρμα

Ενσωματωμένη σε Αναβατόριο
Πλάγιας Στήριξης

Οι διαστάσεις της πλατφόρμας και η διάταξη
των ρολών είναι ενδεικτική. Μπορούν να
τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε σε e-mail
την τομή και την κάτοψη και θα βρούμε την
καταλληλότερη λύση για τον χώρο σας.

OSCAR

OS/FC

Park
Περιστρεφόμενη
Πλατφόρμα 360°

Για Αλλαγή Κατεύθυνσης του Οχήματος

P

H περιστρεφόμενη πλατφόρμα για αλλαγή κατεύθυνσης των
οχημάτων αποτελεί την πλέον αποτελεσματικότερη λύση για
τη χρήση όλων των χώρων ως θέσεις στάθμευσης χωρίς την
πραγματοποίηση επικίνδυνων ελιγμών
Τοποθετώντας απλά το αυτοκίνητο στην πλατφόρμα και
πιέζοντας ένα μπουτόν το αυτοκίνητο ξεκινά να περιστρέφεται.
Πιέζοντας το μπουτόν stop, σταματάει η περιστροφή και το
αυτοκίνητο τοποθετείται στην επιθυμητή θέση στάθμευσης
εύκολα και γρήγορα.

Πλεονεκτήματα
•Εύκολη και γρήγορη στάθμευση χωρίς ελιγμούς
•Ελάχιστο βάθος πυθμένα
•Εύκολο στην τοποθέτηση
•Εγγύηση και ποιότητα OSCAR
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OSCAR

OS/MT

ISO 9001:2000

Park

P

Εξυπηρετεί τις περιπτώσεις όπου υπάρχει περιορισμένος
χώρος για να πραγματοποιήσει ελιγμούς το όχημα. Με
την πλατφόρμα πλάγιας μετατόπισης εκμεταλλεύεσται
χώρους όπου η πρόσβαση των οχημάτων είναι αδύνατη.

Πλατφόρμα
Πλάγιας Μετατόπισης

Πλεονεκτήματα
•Δυνατότητα πλάγιας μετατόπισης
•Ελάχιστο βάθος πυθμένα
•Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης που δεν
έχουν πρόσβαση
•Δυνατότητα προσαρμογής σε άλλα συστήματα
parking

Ενσωματωμένη σε Ψαλιδωτή Πλατφόρμα
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OSCAR

Park

Εγκατεστημένα Μηχανήματα
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Εργοστάσιο - Έδρα :
ΒΙ.ΠΕ Λάρισας
Τηλ.: 2410 541.450, 2410 541.154, 2410 541.268
Fax : 2410 541.370
Τ.Κ 411 10 - Τ.Θ 1244
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης :
Kωνσταντινουπόλεως 200
Σεπόλια Αθήνα
Τηλ. : 210 8840669
Ιndustrial area of Larissa
Tel.: (++30) 2410 541.450, (++30) 2410 541.154, (++30) 2410 541.268
Fax : (++30) 2410 541.370
P.B 411 10 , 1244 Larissa Greece
E-mail: oscare@otenet.gr - site: www.oscarindustry.gr

