RULLSTOLSHISS - 320

Rullstolshiss 320.
Modern design, med en mängd innovativa funktioner
för svängda trappor.

En praktisk lösning -

I synnerhet när utrymmet är begränsat, är det ett utrymmesbesparande alternativ att installera en rullstolshiss som följer trappan, i snäva kurvor och är kompakt ihopfälld, när den inte används. Dubbla
rör av rostfritt stål garanterar utomordentligt bra stabilitet i kurvor och ger en mycket bekväm åktur.
Den höga kvaliteten av rostfria stålrör på vilken plattformshissen färdas upp och ner, fungerar även som en ledstång.

Användarvänlig;
Att använda en rullstolshiss för svängda
trappor är mycket enkelt. Det är en användarvänlig, högteknologisk produkt,
med sofistikerad teknik. Installationen
på din trappa sker snabbt, och snyggt.
Daglig användning innebär bara några få
moment, som är enkelt att lära sig.
Rullstolshiss för svängda trappor kan
också anpassas till individuella behov,
såsom med en fällsits.

Säkerhet;
Plattformshissen är batteridriven. Alla plattformshissar är
utrustade med underhållsfria batterier som laddas automatiskt när hissen är parkerad.

Exempel på användning av rullstolshiss 320 i olika trappalternativ.

Vårt fina hantverk börjar
med ditt projekt;
Alla trappor är olika. För
att göra en snabb och
noggrann undersökning
av din trappa, använder vi
en speciell kamera med
modern fototeknik.

Boka hembesök idag!
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

Rullstolshiss 320.

TEKNISKA DATA:
Last:
Drivmekanism:
Räls:
Hastighet:
Motorer:
Automatik:

225-300 kg.
Patenterad traction-drivning garanterar mjuk gång.
Hissen körs på två rör av rostfritt stål.
0,10 - 0,15 m/sek. med automatisk fartreduktion i svängar.
Batteridrift, laddning 220V nätanslutning sker automatiskt när
hissen är parkerad.
Bommar, ramper och plattformen regleras automatiskt.
Säkerhetsdetaljer:

MÅTT:
Uppfälld plattform:
Plattformens storlek:

Ögärdesvägen 10 B
433 30 Partille
Tel. 031- 442250

• Fartreduktion i svängar
• Klämskydd.
• Nödsänkning.

400 mm.
800x1000, 750x840, 680x840 och 680x750 mm (BxL).
Ytterligare storlekar kan erhållas efter förfrågan.

www.swedliftft.se
info@swedelift.se

Obs! Hissarnas kontinuerliga utveckling gör att vi reserverar oss för tekniska förändringar.

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

