Stolelift
(lige)

til kørestolsbrugere og gangbesværede

BC

4

stoleliften er en

driftssikker,
funktionel og
kompakt stolelift

BC stoleliften er primært beregnet til gangbesværede. Liften er enkel og nem at
betjene og kan parkeres, så den fylder minimalt på trappen. Desuden har stoleliften
en lang række sikkerhedsforanstaltninger.

Genvind

friheden i dit hjem

En BC stolelift er til trapper med lige forløb dvs. trapper uden sving og repos.
Stoleliften er en af de mest teknologisk veludviklede af
slagsen på markedet. Den hjælper tusindvis af mennesker verden over til at genvinde fuld mobilitet i deres
hjem. Stoleliften er en sikker, komfortabel og simpel
løsning når man har problemer med at forcere trapperne.
Enhver del af denne type

Stoleliftens softstart- og softstopfunktion gør at den ikke

stolelift er blevet designet

starter og stopper med hårde ryk, ligesom den meget

for at opnå højeste stan-

belejligt er næsten lydløs.

dard af komfort og sikkerhed. Adskillige års erfaring

Løsningen med denne type lift er enkel, komfortabel,

har gjort det muligt at kre-

lidt pladskrævende og let at betjene. Den vil give dig

ere en stolelift med bruge-

din frihed tilbage samt øge din mobilitet i dit hjem, hvis

rens behov i centrum.

du er blevet dårligt gående. Med denne løsning slipper

• Kan også fåes som
udendørsmodel

du for at skulle lave en ombygning af dit hjem.

tekniSk
data
t
eknisk data

•
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Skinne system i aluminium
Belastning: 127 kg
Trappens stigning: 27 - 55 grader
Hastighed: max 15 cm/sek.
240 VAC strøm adapter
Drivsystemet er tandstang og tandhjul
Drivemotor 24 VAC
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Lift højde
1020 mm
Sæde højde
495 mm
Lift dybde
585 mm
Parkeret bredde
325 mm
Fodplade bredde 305 mm
Lift bredde
560 mm
Sæde bredde
350 mm
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