TT-TRE-70
Features
• 230 kg max. belastning
- den største belastning på en
flytbar trappemaskine
• Stabil, sikker og let at betjene, både på
lige strækninger, som på trapper og
repos
• Den auto nivellerende platform
sikrer en behagelig transport
• Hastigheden tilpasses automatisk under transporten
• Det elektriske spil og den brede platform, gør placering af
kørestol, behagelig for, såvel bruger som operatør.

Den selv nivellerende platform - en unik løsning

Den fleksible ramme, sikre en behagelig, let og sikker, overgang fra trappe til
repos, og omvendt.

Specifikationer
Kapacitet
Mål L/B/H
Vægt

TRE-70
kg

230

mm

1394 x 816 x 1290

kg

262,5
210 W rated output

op

6,06 m / min.

ned

8,26 m / min.
25-35°
electromagnetic
12 V / 24 Ah
Ordre nummer

TT-TRE-70
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TT-Evacu- CD 8
Evacu - CD 8
TT-Evacu er en evakuerings maskine, som bruges til, i
en kritisk situation, at transportere, tilskadekommende
og/eller handicappede. hurtigt ned af trappen og ud af
bygningen.
I den kritiske situation, vil elevator mange gange blive sat
ud af drift, hvorfor evakuerings maskinen, er de tilkskadekommendes/handicappedes eneste redskab, til at komme
skert ud af bygningen.

Sikker, pålidelig og hurtig evakuering i en
nødsituation
Features
• Hurtig klar til brug

• Stabil og robust konstruktion

• Klare personvægt op til 180 kg

• Det unikke sæde, gør det let at komme fra kørestol
over på evakuerings maskinen

• Passengers vægt bevæger maskinen nedad
mens operatøren styrer hastigheden
• Den forstærkede bremse stopper øjeblikkeligt.
maskinen

• De to bælter, griber sikkert fast på alle typer af trappe
materiale
• De to front håndtag bevirker, at en eklstra person kan
hjælpe, såvel nedad, som opad

• Justerbare sikkerheds bælter med velcro luk
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Hovedstøtte med fastholdelses sele

Ekstra håndtag ved behov for ekstra
person hjælp

Håndtag med bremse udløser

Støttefod aktiveres ved på- og afstigning. Rød
= støttefod aktiveret, Blå = støttefod
inaktiveret

Plads besparende opbevaring, på
støtteplade eller i skab.

