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TT-TRE-52

Overskueligt betjenings panel med 
batteri indikator og tændingslås med 
aftagelig nøgle

Udstyret med kørehjul, til let 
trangsport på flade strækninger

Gummi bælterne har indstøbte stål 
tråde, som sikre stabilitet ved kørsel 
på trapper.

Som en ekstra sikkerhed, er 
sikkerhedsselen udstyret med føler, så 
maskinen ikke kan betjenes ved 
manglende sikkerheds sele

Strøm leveres af samlet 24V 
genopladelig batterikapacitet, for 
største ydelse

Den integrerede rampe har non-slip 
belægning, som gør placering af 
kørestolen let. Elektrisk aktiveret parkerings bremse, 

sikre at maskine står fast under 
lastning.

Justerbar nakkestøtte

Minimum repos størrelse

Enhed (mm)

1000

1600

2000

Stor platform som tilgodeser de fleste typer af 
kørestole, også elektriske

Kørestolen fastspændes med 4 punkt 
bespænding
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TT-TRE-52

• Kraftfuld motor, løfter op til 200 kg, op af trappen

• Kan bruges på såvel udendørs som indendørs trapper.

• Er inkl. genopladelige batterier samt 220 V oplader

• Brede bælter og deres konstruktion, sikre satbilt greb på
trappen

• Robust design

•  Den hydrauliske platform sikre, en behagelig transport
på trappen, for brugeren

Fordele
•  Økonomisk fordelagtig, i forhold til, installation af

elevator og/eller etablering af platforms lift

•  Kræver ingen bygnings ændringer eller tilpasning

•  Ingen permanente installationer, på trappe

•  1 enhed, kan bruges mange steder

•  Kræver minimal vedligeholdelse

•  Kan også bruges som back-up, ved strømsvigt.

TT - TRE-52
Trappetjener TRE-52, er designed til at kunne 
transportere alle typer af kørestole

Trappetjener TRE-52 er ideel til offentlige 
institutioner, hvor adgangs forhold for kørestols 
brugere, kan være et problem

Den er nem at betjene og er udstyret med 
mmange sikkerheds funktioner

Specifikationer
Kapacitet kg 200
Maskin mål L/B/H mm 1258 x 757 x 1290
Vægt kg 115
Motor ydelse V / W 2x 190 W / 30 min.
Hastighed Op 6,4 m / min.

Ned 9,5 m / min.
Max. trappehældning 35°
Platforms hældning 40°
Rampe hældning 9°
Bælter - 2 stk 51 mm bredde
Kørehjul Forhjul ø mm 125

Baghjul ø mm 150
Bremse Elektromagnetiks
Batteri type inkl 2 x 12 V / 24 A
Batteru kapacitet min. 30 minutter med fuld last
Ladetid ved fladt batteri timer 8
Batteri lader inkl.  24V/4Ah

Ordre nummer TT-TRE-52

Den eneste af sin slags i verden.  

Features 




