
RULLSTOLSHISS - HANDI-LIFT



En praktisk lösning -
HANDI-LIFT är utformad för raka trappor och anpassas individuellt med hänsyn till bredd och längd. Normalt så kan 
hissen installeras utan extra anpassning av trapputrymmet. HANDI-LIFT bygger på en skena av aluminium samt en 
plattform, som kan vikas upp. Plattformen är utrustad med omslutande bommar och klämskydd på den främre och 
bakre klaffen.

Anpassning
HANDI-LIFT kan monteras på väggen eller stolpar, er-
bjudes även med möjlighet till fällbart säte för personer 
med rullator. Hissen kan flyttas från höger till vänster 
eller omvänt på ett enkelt sätt till en låg kostnad.
Hör av dig, så tar vi fram underlag och offert för en 
komplett HANDI-LIFT.

Modern design, med en mängd innovativa funktioner
för raka trappor.

Rullstoltrapphiss .

HANDI-LIFT levereras med;
• Nödsänkning .
• Plattformens klaffar och den bärande plattformen

har klämskydd.
• Minimalt utrymmesbehov (se måttskiss).
• Design som smälter fint in i olika miljöer.
• Stabil och jämn gång.
• Lyftkapaciteten - 225 kg.
• Byggd enligt europeisk standard.
• 1 -fas , elanslutning 230 V med inbyggd frekvens-  
 omvandlare som standard, vilket ger hissen ett
 mjukt start och stopp.

Tillval;
• Höj och sänkbar plattform vid extremt trånga

utrymmen vid nedre plan.
• Alternativa möjligheter till manövrering.
• Specialanpassad utrustning för krävande miljöer.
• Alternativa färger.
• Utomhusutförande.
• Sidopåkörning.
• Batteridrift.
• Förlängd plattform.
• Ökad lastkapacitet till 300 kg.
• Handledare monterad på räls.
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* = Extra sidoramp
** = +80 mm för stolpmonterad skena

Trappvinkel = 10° till 45° (225 kg)
10° till 37° (300 kg)

Rullstoltr       HANDI-LIFT
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 www.swedelift.se 
info@swedelift.se

Ögärdesvägen 10 B 
433 30  Partille
Tel. 031-442250

Rullstoltrapphiss
Modern design, med en mängd innovativa funktioner för raka trappor.

TEKNISKA DATA:
Last:  225 kg, (300 kg tillval).
Drivmekanism: Kuggstångsdrift med hastighetsbegränsare.
Bärande konstruktion:  Stål och aluminium skenor på vägg eller på stolpar.
Hastighet: 0,10 m / sek.
Motorer:  Drivmotor 550W 3ph, Plattformsmotor 24V, Bommotor 24V.
 MÅTT:
Skenans bredd: 68 mm.
Uppfälld plattform: 290 mm.
Nedfälld plattform:  1050 mm.
Plattformens höjd: 45 mm. 
Plattformens storlek: 800x1000, 800x1250 och 700x1000 mm (BxL).

Säkerhetsdetaljer:
• Hastighetsbegränsare.
• Klämskydd.
• Nödsänkning.

För att du ska få rätt lösning och en hiss som passar dina behov så besöker vi alla våra kunder 
kostnadsfritt.

Boka oss:
Tel: 031-442250

E-post: info@swedelift.se

Boka hembesök idag!




