
•  Stabil og robust konstruktion

•  Udstyret med sikkerheds sele (2 stk), samt nakkestøtte 
og velcrobånd til hovedstøtte

•  De to bælter, griber sikkert fast på alle typer af trappe 
materiale

•  De to front håndtag bevirker, at en ekstra person kan 
hjælpe, såvel nedad, som opad

Evacu Plus El

Evacu Plus El er helt ideel når katastrofen indtræder. Er 
hurtig klar til brug, og transporterer tilskadekommende, 
hurtigt ned af trappen.

Da den er udstyret med en effektiv og hurtig motor, er 
den også velegnet, til at transportere gangbesværede, op 
af trappen

Sikker, pålidelig og hurtig evakuering 
inødsituation 

TT-LG EVACU PLUS EL

Håndtag er justerbar, med indbygget 
nakkestøtte, og velcrobånd til hoved 
fastspænding

Plads besparende opbevaring, i skab, 
udelukkende ved brug som evakuering.

 Betjenings panel Betjenes af en person op/ned af trapper, 
men kan også betjenes af 2 personer, ved 

behov

•  Giver en hurtig og sikker evakuering i nødsituationer
•  Ingen tunge løft ned af trappen

•  Selv små personer kan evakuere kraftige personer

•  Let at placere i beskyttet område, når den ikke er i brug.

Benefits 

•  Kræver minimal vedligeholdelse,
men skal efterses årligt.
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Minimum repos 
størrelse

Specifikation

Vægt kapacitet kg 160

Mål (L x B x H) cm 80-110 x 50 x 110-160

Sammenklappet mål (L x B x H) cm 115 x 50 x 27

Egenvægt kg 30

Hastighed

Max. trappehældning 39

Ordre nr. TT - Evacu Plus El

1050

1300

900

Enhed(mm)

TT-LG Evacu Plus El



Oversigt over maskinen

LG EVACU PLUS EL 
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1. Teleskop håndtag
2. Nakkestøtte
3. Sikkerheds seler
4. Bagerste håndtag
5. Rygstøtte
6. Udløser bælter ÅBN/LUK (rød udløser arm)
7. Motoriseret bælter
8. Baghjul med bremse funktion (se 15)
9. Drejelige forhjul
10. Håndtag til åben/luk af maskinen
11. Forreste teleskop håndgreb
12. Fodstøtte
13. Sæde
14. Udløser til front greb
15. Låsemekanisme bagerste hjul
16. Udløser til justering af teleskop håndtag
17. Udløser justering bagerste håndtag
18. Armlæn
19. Batteri pakke (aftagelig)
20. Motor blok
21. Låsepal til bælter
22. Betjeningspanel
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