TKS Scorpio

Stolheis for trapp

TKS Scorpio
Trapper kan ofte være en hindring for full utnyttelse av boligen hvis man har nedsatt bevegelighet.
TKS Scorpio er stolheis som er spesielt tilpasset bruk for bevegelseshemmede og eldre personer med
nedsatt førlighet.
Stolheisen kan betjene flere etasjer og tilpasses de fleste trappeløsninger med montasje langs trappens
inner- eller ytterside. Den er velegnet til bruk både i hjemmet og i private og offentlige bygg.
Stolheisen leveres i flere modeller og er tilpasset innendørs – så vel som utendørs bruk. Den monteres på
en skinne og krever minimale bygningsmessige tilpasninger.
Når stolheisen ikke er i bruk, kan den foldes sammen slik at den krever minimal plass og ikke er til hinder for
vanlig bruk av trappene.
TKS Scorpio er solid konstruert og behørig testet. Den har en beregnet levetid på minst 15 år med en
bruksfrekvens på 800 – 1500 ganger per år, forutsatt at serviceintervallene følges. Den leveres med 2 års
garanti.
TKS Scorpio er utstyrt med alle foreskrevne sikkerhetsanordninger for trygg og sikker bruk iht. gjeldende
regelverk.

. Tekniske spesifikasjoner
Løftekapasitet
: 125 kg
Kan også leveres for : 150 kg
El. tilførsel
: 230 V, 16 Amp
Batteridrift
: 24 V
Maks.
: 75 grader
stigningsvinkel
Kan leveres i ønsket RAL farge

Den blå kontroll lampen på stolens
armlene lyser når stolen parkeres på
ladestasjonen etter bruk. Lyset
tennes når stolen er parkert i riktig
posisjon og batteriet lades.
Fjernkontroll

Stolen aktiveres ved hjelp av Joysticken som er plassert på armlenet. Joysticken beveges i den retning man
ønsker stolheisen skal gå, og holdes i denne posisjonen helt til stolen stopper av seg selv i ønsket etasje.
Stolheisen kan leveres med elektrisk dreiesete, noe som gjør av- og påstigning enklere og sikrere. Når
stolheisen har stoppet i ønsket etasje, dreies setet ved hjelp av en bryter på armlenet.
TKS Scorpio kan leveres med fjernbetjening slik at den kan tilkalles til hvert enkelt etasjenivå.
Stolheisen har batteridrift med ladestasjon i hver parkeringsposisjon. Stolheisen vil derfor alltid være
oppladet og klar til bruk.

TKS Heis AS. Telefon 4000 1059. post@tksheis.no. www.tkheis.no

