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Smalt repos Bredt repos 90° graders repos

Minimum repos størrelse:

min. 1250min. 2120

min. 1920

min. 1250

min. 1100

min. 1250 Afstand 
imellem
trappe120 mm

Afstand 
imellem
trappe120 mm

min. 900

min. 1000

min. 900

Mål i (mm)

 TT - SA-3  

Trappetjener SA-3 

Den nye Trappetjener TT SA-3, er godkendt til 
en belastning på 160 kg.

Den kraftfulde motor, tillader at befordre selv 
kraftige personer op/ned af trapperne, uden 
besvær for transportøren.

Trappetjener SA--3 er CE godkendt og lever op 
til kravene som medicinsk tekniske 
hjælpemidler MPG §31

Med det udvidede tilbehørs program, klarer 
Trappetjener SA-3 næsten alle typer manuelle 
kørestole

Speciel skål rampe 

Maskin del

Håndtag

Kan transporteres i 2 dele 

Multifunktions gribearm 
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Specifikation SA-3
Kapacitet kg 160 (135 med skål rampe)
Mål  L/B/H mm 1486 x 690 (med skål rampe 780) x 918

Vægt kg 65

Ydelse 210W 

batteri bly  batteri 2 x 6 V / 20 Ah / 20HR

Hastighed  op 6,5 m / min.

ned 10 m / min.

Max trappe hældning 35°

Bremse Power off aktiveret magnetisk bremse
batteri lader inkl.

Ordre nummer. TT SA-3

Tilbehør
auto ladekabel 12 V / 2,5 A Ordre nummer TT SA-3 auto

Junior-platform Ordre nummer. TT SA-3 JUNI.
Skål formet rampe inkl. multi funktions 
gribearm

Ordre nummer. TT SA-3 Rampe

 TT SA-3 - tilbehør

Ladestik til 220V oplader
eller 12V bil oplader

Trappehældnings
indikator

Let overskueligt 
betjenings panel

Udvidelses muligheder til 
glidearm

Udvidelses muligheder til 
støtterør

Fleksible udvidelses 
muligheder til både 
glidearm og støtterør

50 mm
75 mm

100 mm

50 mm
75 mm

100 mm

Magnetholder for
sikkerheds sele

Fint designed skjold som sikre en 
sikker transport,  og er let at 
afmontere, via 3 bolte

Inkl. genopladelige batterier som 
oplades med den medfølgende 
220V oplade

De stabile bælter, får maskinen til 
at stå fast på trappen. De fås 
både i en sort farve og en grå 
farve

Start position Træk kørestol baglæns 
til støtterør

Fastgør kørestol med 
gribe armene

Fastspænd sikkerheds 
sele(altid!)

Tip passager og kørestol 
bagud, indtil det siger 
"klik"




