ember
az első!

SANO nekünk az

elektromos lépcsőjárók

LIFTKAR PT
LIFTKAR PT EGYSZERŰEN ÉS BIZTONSÁGOSAN A LÉPCSŐKÖN.

AZ ÉLETMINŐSÉG, AZ ÉLET ÉLVEZETE ANNAK TELJESSÉGÉBEN,
EMBERI KÖZÖSSÉGBEN.
Sok oka lehet annak, ha valaki időszakosan vagy tartósan nem képes egyedül lépcsőn közlekedni. Azok számára, akiknek
segítségre van szükségük, a Sano könnyen kezelhető, biztonságos és nagyobb erőfeszítés nélkül üzemeltethető elektromos
lépcsőjárókat kínál.
Megbízhatóság bel- és kültéren egyaránt
Pince, földszint, első emelet, kert – a LIFTKAR
PT segítségével az egész ház újra az Öné lehet.
Sőt, ennél még több: elmehet az orvoshoz vagy
a postára, autóval meglátogathatja a barátokat
és a rokonokat, repülővel vagy vonattal utazhat,
színházba vagy kiállításra járhat – ismét minden
sokkal könnyebb lesz.
A nagy teljesítményű akkumulátor, a mobil
töltőegység (tartozékként kapható) és a
gyorscserés akkumulátoregység biztosítja, hogy
a LIFTKAR PT bármikor működésre készen álljon.

Speciális megoldások speciális
követelményekhez:
LIFTKAR PT S, PT Outdoor, PT Fold:
Elektromos lépcsőjárók beépített üléssel.
LIFTKAR PT Plus, PT Adapt, PT Uni:
Elektromosb lépcsőjárók kerekesszékes
használathoz.

PT S 130/160

PT Outdoor 120/150

PT Uni 130/160

A BELTÉRI SZAKÉRTŐ

TÁRS A SZABADBAN

PROFI ÉS SOKOLDALÚ

A kényelmes üléssel és csúszásgátló gumifelületű, összecsukható karfákkal ellátott PT S ideális lépcsőjáró eszköz a házban és a ház körül.

Erős felépítésének, extra méretű, nyomot nem hagyó kerekeinek, a
belső oldalon elhelyezett fékrendszernek és a szélesített nyomtávnak
köszönhetően a PT Outdoor ideális segítség a szabadtéri programokhoz.
Meglátogathatja barátait vagy rokonait, a PT Outdoor-t könnyedén magával
viheti.

Kézzel hajtott kerekesszékekhez és tolószékekhez: egyszerűen gurítsa
a széket a platformra és rögzítse a helyére a reteszelő bilinccsel
(bilincstáv: 330-500 mm). Rögzítse a kerekesszéket, és máris készenáll
az indulásra! Könnyen összecsukható, tárolása pedig gyors és egyszerű.

A PT S kompakt kialakítása révén különösen alkalmas a keskeny vagy
csigalépcsőkön való használatra.

Professzionális személyszállításhoz is ideális.
Teherbírás és cikkszámok a
teljes LIFTKAR termékcsaládra
vonatkozóan, beleértve az
akkumulátorcsomagot és a
töltőegységet.

PT S 130: 130 kg*
Cikkszám 045 723
PT S 160: 160 kg*
Cikkszám 045 724

Teherbírás és cikkszámok a
teljes LIFTKAR termékcsaládra
vonatkozóan, beleértve az
akkumulátorcsomagot és a
töltőegységet.

PT Outdoor 120: 120 kg*
Cikkszám 045 725
PT Outdoor 150: 150 kg*
Cikkszám 045 726

Teherbírás és cikkszámok a
teljes LIFTKAR termékcsaládra
vonatkozóan, beleértve az
akkumulátorcsomagot és a
töltőegységet.

*utas súlya

*utas súlya

PT Uni 130: 130 kg*
Cikkszám 045 727
PT Uni 160: 160 kg*
Cikkszám 045 728
*utas súlya + kerekesszék

Összsúly

34,8 kg

Összsúly

37,7 kg

Összsúly

27,6 kg

Legnehezebb alkatrész súlya

21 kg (lépcsőjáró egység üléssel)

Legnehezebb alkatrész súlya

24,9 kg (lépcsőjáró egység üléssel)

Legnehezebb alkatrész súlya

16,7 kg (lépcsőjáró egység talplemezzel)

Teljes magasság

1130 mm

Teljes magasság

1130 mm

Teljes magasság

1130 mm

Teljes szélesség

505 mm
(kartámasszal együtt)

Teljes szélesség

505 mm
(kartámasszal együtt)

Teljes szélesség

760 mm (leengedett talplemez)
395 mm (felemelt talplemez)

Mélység

675 mm

Mélység

675 mm

Mélység

385 mm

Minimális fellépő felület

0,8 x 0,9 m

Minimális fellépő felület

0,8 x 0,9 m

Minimális fellépő felület

1,1 x 0,9 m

Kiegészítőkkel felszerelve

Kiegészítőkkel felszerelve

PT Adapt 130/160

PT Fold 130/160

VALAMENNYI MODELLRE ÉRVÉNYES MŰSZAKI
ADATOK:
Lépcsőmászó sebesség: Három beállítható sebességi
fokozat:
I = 10 lépés/ perc
II = 14 lépés/ perc
III = 18 lépés/ perc
Maximális fellépési magasság: 205-200 mm (a maximális
érték a lépcsőjáró meredekebb szögben történő megbillentésével érhető el)
Egy feltöltés kapacitása: nagymértékben függ az utasok
súlyától és attól, hogy felfelé vagy lefelé halad a berendezés.
Megközelítőleg 300-500 lépés.

AZ ÖN KEREKESSZÉKÉHEZ IGAZÍTVA

IDEÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI SZÁLLÍTÁSI FELADATOKHOZ

Használja a LIFTKAR PT-t saját kerekesszékével. A szükséges kiegészítők
felszereléséhez kérje szakértőink segítségét.

A 200 mm átmérőjű kerekekkel és 297 mm-es nyomtávval felszerelt
PT Fold az ideális lépcsőjáró eszköz a nagyon meredek vagy keskeny
csigalépcsők esetén is. Egyszerűen csukja össze, így a PT Fold szinte
bármilyen járműben elhelyezhető.

LIFTKAR PT Plus 125 Cikkszám 045 729
Az all-in-one megoldás: LIFTKAR PT, egy adapter és egy
kerekesszék. Alkalmas akár 125 kg súlyú személy számára is.
Teherbírás és cikkszámok a
teljes LIFTKAR termékcsaládra
vonatkozóan, beleértve az
akkumulátorcsomagot és a
töltőegységet.

PT Adapt 130: 130 kg*
Cikkszám 045 721
PT Adapt 160: 160 kg*
Cikkszám 045 722

Az ülés könnyen leszedhető és tisztítható.
Teherbírás és cikkszámok a
teljes LIFTKAR termékcsaládra
vonatkozóan, beleértve az
akkumulátorcsomagot és a
töltőegységet.

*utas súlya + kerekesszék

PT Fold 130: 130 kg*
Cikkszám 045 731
PT Fold 160: 160 kg*
Cikkszám 045 732
*utas súlya

Összsúly

24,7 kg

Összsúly

28 kg

Legnehezebb alkatrész súlya

15,2 kg (lépcsőjáró egység)

Legnehezebb alkatrész súlya

nem elérhető

Teljes magasság

1130 mm

Teljes magasság

1130 mm

Teljes szélesség

482 mm
(kerekesszék nélkül)

Teljes szélesség

430 mm (ülés)
482 mm (fogantyú)

Mélység

385 mm (kerekesszék nélkül)

Mélység

660 mm (405 mm összecsukva)

Minimális fellépő felület

0,9 x 0,9 m

Minimális fellépő felület

0,8 x 0,9 m

Minta fotó

Abban az esetben, ha a lépcsőjáró folyamatosan használatban van (pl. egészségügyi szolgáltatók), a készülék bármikor
felszerelhető egy csereakkumulátorral. Az akkumulátor
feltöltését mobil töltőegység is segíti, így útközben is gondoskodhat az utántöltésről.
Az akkumulátor feszültsége és kapacitása: 24 VDC 5.2 Ah
Túlterhelés elleni védelem:
1) Mechanikus túlterhelés-védelem
2) Elektronikus túlterhelés-védelem
Fő kerekek: nyomot nem hagyó szürke gumik a
zökkenőmentes működés érdekében. PT Outdoor kerekeinek
átmérője 260 mm (külső nyomtáv szélessége 430 mm).
Minden más modell átmérője 200 mm (külső nyomtáv szélessége: 297 mm).
Kiegészítő kerekek: szintén nyomot nem hagyó szürke
gumik, rögzített állásban, 80 mm átmérővel.
A kerekesszék belső vázszélessége:
minimum 320 mm (PT Adapt és PT UNI)

A LEGFONTOSABB A MOBILITÁS
TÖKÉLETES TÁRS AZ UTAZÁSHOZ

KÖNNYŰ SZERKEZET ÉS EGYSZERŰ SZÁLLÍTÁS
Az autós töltőegységgel az akkumulátor utazás közben is újratölthető – így a LIFTKAR PT bárhol és bármikor bevetésre kész.
könnyű moduláris konstrukció
Gyorsan és egyszerűen 3 részre szedhető, majd újra összerakható. Vigye magával a LIFTKAR PT-t bárhova és bármikor – a
könnyű alkatrészek könnyedén elhelyezhetőek a kocsiban.

edhető – a
Könnyedén három részre sz
agtartóban elfér.
LIFTKAR PT bármilyen csom

MOBILITÁS A LEGNEHEZEBB
HELYZETEKBEN IS
SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

ERŐS, MEGBÍZHATÓ ÉS MINDIG ELÉRHETŐ.
A LIFTKAR PT ideális a mobil sürgősségi ellátás és mentőszolgáltatás számára, hisz rendkívül hatékony munkát tesz lehetővé.
Alkalmas minden lépcsőtípushoz (egyenes vagy csiga), de nem okoznak számára nehézséget a különböző padlóburkolatok
vagy olyan egyedi lépcsőfelületek sem, mint például kő, márvány vagy fa.

omikus, egyszerűen
Könnyű kezelhetőség – ergon
használható, biztonságos

LIFTKAR KIEGÉSZÍTŐK
MINŐSÉGI ÉLET, ÖNRE SZABOTT MEGOLDÁSOKKAL.
A LIFTKAR PT lépcsőjáró tartozékai speciálisan a járási nehézségekkel küzdő emberek szükségleteire és egyedi igényeik kielégítésére tervezve.
Kiemelt szerepben formatervezés és a technikai megoldások.

Hálózati töltőegység BC-PT Euro csatlakozóval
Cikkszám 045 141

Gyorscserés akkumulátor egység BU PT 5,2 Ah

BC 10-30 VDC-PT autós töltőegység

Kartámaszok puha párnázással

Csuklós lábtartó

Állítható fejtámla

Cikkszám 945 120

Cikkszám 945 148

Cikkszám 945 157

Cikkszám 947 013

Nagyobb távolságú kartámaszok

Övek

Töltőegység adapter

PT Uni Háttámla rögzítő

standard szélesség 44 cm, megnövelve 54 cm
Cikkszám 945 146

Ötpontos övrendszer, Cikkszám 945 144 / Deréköv,
Cikkszám 945 118 / Derék/mellkas öv, Cikkszám 945 158

UK csatlakozó, Cikkszám 045 142 / USA csatlakozó,
Cikkszám 045 143 / AUS csatlakozó, Cikkszám 045 144

Széles: 360 – 560 mm, Cikkszám 945 131
Keskeny: 270 – 380 mm, Cikkszám 945 114

súly 4,3 kg, teljesítmény 5,2 Ah, feszültség 24 VDC
Cikkszám 004 150

Tel.: +43 7239 / 510 10
Fax: +43 7239 / 510 10-14
office@sano.at

HelpUP Kft
Budapest
Hungary
Mobile: +36 70 / 331 79 38
info@helpup.hu

www.helpup.hu
www.sano.at

elektromos lépcsőjárók
www.sano-stairclimbers.com
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SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
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