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LIFTKAR PT
LIFTKAR PT - BEZPIECZNY NA SCHODACH. ŁATWY W UŻYCIU.

Jakość życia to korzystanie z niego razem, pełnymi garściami.
Istnieje wiele powodów, dlaczego ktoś nie może pokonać schodów sam przez pewien czas lub na stałe.
Dla osób, które potrzebują pomocy, oferujemy schodołazy na schody, które są łatwe w użyciu,
bezpieczne i mogą być eksploatowane bez nadmiernego wysiłku.
Niezawodność wewnątrz i na zewnątrz
Piwnica, parter, pierwsze piętro, ogród - z
LIFTKAR PT można obejść cały dom z
powrotem. Dzięki urządzeniu wszystko
staje się ponownie o wiele łatwiejsze.

Potężny akumulator, ruchoma ładowarka
(dostępna jako wyposażenie dodatkowe) i
szybka zmiana baterii zapewnia, że
LIFTKAR PT jest gotowy do działania w
każdej chwili.

PT Uni 130/160

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Szybkość: mogą być ustawione 3 poziomy szybkości:
I = 10 stopni/min.
II = 14 stopni/min.
III = 18 stopni/min.
Max. wysokość stopni: 205 do 220 mm

Zasięg na jednym ładowaniu: zależy od ciężaru
pasażerów oraz czy podróżują w górę lub w dół.
Jednak między 300 i 500 kroków można określić
jako orientacyjne.

Wszechstronny i profesjonalny.
Dla samobieżnych wózków inwalidzkich i krzeseł

Napięcie i pojemność akumulatora: 24 VDC 5.2 Ah

transportowych

Zabezpieczenie przed przeciążeniem:

Idealny również do profesjonalnego transportu personelu..

1) Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
2) Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

Ładowność i numer
artykułu LIFTKAR z
akumulatorem i
ładowarką

PT ni 130: 130 kg*
Art. No. 045 727
PT ni 160: 160 kg*
Art. No. 045 728
*pasażer + wózek

Waga

27,6 kg

Waga najcięższego elem.

16,7 kg

Wysokość
Szerokość

1130 mm
760 mm (platforma obniżona)
395 mm (platformama podniesiona)

Głębokość

385 mm

Minimum miejsca

1,1 x 0,9 m

MOBILNOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA
Lekki i chowany w pojeździe.
Z ładowarką w tranzycie można naładować urządzenie baterii w ruchu - tak, że LIFTKAR
PT jest gotowy do działania, gdziekolwiek jesteś.
Lekka konstrukcja modułowa
Szybki i łatwy demontaż na 3 części i ponowne zmontowanie. Wystarczy zabrać ze sobą
LIFTKAR PT - lekkie elementy są łatwe do schowania w samochodzie.

Mobilność spełniająca najwyższe wymagania.
Wytrzymały, niezawodny i dostępny w każdej chwili.
LIFTKAR PT jest idealny dla mobilnych służb ratowniczych i karetek, ponieważ gwarantuje skuteczne
działanie. Nadaje się do wszystkich rodzajów schodów (prostych i spiralnych), jak również różnych
wykładzin i powierzchni kroku, takich jak kamień, marmur i drewno.

