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Člen Cechu Mobility
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Sedačka TWO

Two

Schodišťová sedačka TWO vyniká vysokou
spolehlivostí, bezpečností, tichým provozem
a maximálním pohodlím.

Schodišťová sedačka je určena
k instalaci na schodiště s několika
rameny, mezipodestami a lomením. Sedačku lze instalovat ve
vnitřním i venkovním prostředí
(pod přístřeškem).

TWO je velmi elegantní sedačka s vysokou bezpečností provozu. Jízdní dráha
je konstruována ze dvou ocelových trubek o průměru 4 cm nad sebou. Dráha
kopíruje tvar schodiště a zabírá zde minimální prostor. Instalace je možná na
vnitřní i na vnější straně schodiště ve vnitřním prostředí. Vlastní sedačka se
pohybuje po této jízdní dráze naprosto tiše. Ve sklopeném stavu zabírá na
schodišti velmi málo místa. Jízdní dráha může být vybavena v dolní zastávce
automatickým sklopným profilem dráhy, který umožňuje instalaci v blízkosti
dveří v dolní stanici tak, aby byl umožněn volný průchod osob.

1. Schodišťový výtah TWO
Baterií poháněný, vhodný pro
přímé, točité nebo spirálovité
schodišťě.

2. Otočná sedačka
Uvolněním páčky lze sedačku
otočit o 70° v horní stanici
a umožňit tak snadný nástup
a výstup.

3. Dráha
Trubková dráha je speciálně
zhotovená tak, aby přesně
odpovídala Vašemu schodišti.

5. Opěrka pro nohy
Je blízko země, a proto Vám
poskytne snadný nástup.

6. Parkovací pozice
Zvláštní ohyb dráhy dovoluje
výtahu parkovat mimo hlavní
prostor schodišťě.

7a., 7b. Ovládání
Ovládací joystick v opěrce
zajistí snadné ovládání.

4. Kompaktní design
Sedačku, opěrky a opěrku
pro nohy lze skladně složit.
Tím tak ušetříte prostor na
schodišťi.

Hlavní technické parametry

Perfektní design a kvalita za příznivou cenu

Prostředí instalace

vnitřní / venkovní

Hlavní napájení

1+N+PE 240V

Ovládací napětí

24 V

Nosnost

130 kg / 150 kg

Rychlost jízdy

10 cm/s

Barva profilu

v základu 2 odstíny

Potah sedačky

v základu 8 variant

Volitelná barva

za příplatek

Možné doplňkové vybavení

Hlavní výhody

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Několik barevných variant ve standardním
provedení
• Elegantní a spolehlivý výrobek
• Tichý provoz na baterie (funkční i při
výpadku proudu)
• Rychlá montáž
• Minimální nároky na rozměry schodiště

Venkovní provedení
Motorové otáčení sedačky
Zvýšení nosnosti na 150 kg
Sklápění spodního konce dráhy
Zvýšení polohy sedačky
Ovladač v klíčence s možností blokování kódem
Čtyřbodový bezpečnostní pás
Bezpečnostní pás na nohy
Možnost kotvení na zeď
Rozšíření sedačky
Kožený potah sedačky

