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• Hurtig klar til brug

•  Klare personvægt op til 180 kg

•  Passengers vægt bevæger maskinen nedad
mens operatøren styrer hastigheden

•  Den forstærkede bremse stopper  øjeblikkeligt.
maskinen

•  Justerbare sikkerheds bælter med velcro luk

•  Stabil og robust konstruktion

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

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 tilkskade-
kommendes/handicappedes eneste redskab, til at komme 
skert ud af bygningen.

Sikker, pålidelig og hurtig evakuering i en 
nødsituation 

Features

TT-Evacu- CD 8

Hovedstøtte med fastholdelses sele  

Håndtag med bremse udløser
Plads besparende opbevaring, på 
støtteplade eller i skab.

Ekstra håndtag ved behov for ekstra 
person hjælp

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

Benefits 

•  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.

•  Kræver minimal vedligeholdelse, 
men skal efterses årligt.

Specifikation

Vægt kapacitet kg 180

Mål (L x B x H) mm 1303 x 425 x 820

Sammenklappet mål (L x B x H) mm 1106 x 425 x 270

Egenvægt kg 24

Hastighed 0,8 m/sec.

Max. trappehældning 40°

Ordre nr. TT - CD-8

1050

1840

900

Enhed(mm)

Velcro bånd til fastholdelse 
af hovedet

Ryg støtte ramme

Ekstra håndtag ved 
behov for 2 personers 
betjening

Velcro bånd som sikkerheds 
seler

Velcro bånd til ben fastholdelse

Fodstøtte

Krumtap aksel

Front hjul

Bælte træk hjul

Støddæmper

Center hjul for kørsel på lad grund

Bag hjul

Rød sikkerheds 
indikator for aktiv 
støttefod

Blå sikkerheds indikator 
for inaktiv stttefod

Hoved støtte

Bremse udløser

Håndtag

TT-Evacu-CD8




