En effektiv løsning i en akutt situasjon

Vi skaper tilgjengelighet

TKS Stair Tracker – Det perfekte transportalternativ
TKS Stair Tracker er et hjelpemiddel for enkel transport av bevegelseshemmede
eller skadde personer ned trapper ved evakuering i tilfelle brann og lignende.
TKS Stair Tracker har et patentert system som regulerer og bremser hastigheten
ned trappene på en enkel og effektiv måte. Trappebåren er lett å håndtere og
gir en behagelig transport for brukeren. Ved hjelp av bremseanordningen kan
trappebåren stanses hvor som helst i trappen. Dette gjør at selv personer som
ikke er fullt voksne kan kjøre trappebåren uten problemer.

Brann og evakuering
Ved brann og lignende, kan heis i bygg
ikke benyttes. TKS Stair Tracker er i
slike tilfeller et meget effektiv hjelpemiddel for evakuering av personer som
ikke er i stand til å forflytte seg ved egen
hjelp. Personer, som for eksempel er
avhengig av rullestol, kan flyttes over til
trappebåren og transporteres ned trappene. Trappebåren har festeseler med
borrelås som holder personen trygt på
plass.
Trappebåren kan også benyttes av ambulansepersonell og brannvesen eller ved evakuering av
andre grunner.

Sykebåre
Mange bygg har trange trappeoppganger som
gjør det vanskelig å benytte vanlige sykebårer.
TKS Stair Tracker er i slike tilfeller et bedre og
mer praktisk alternativ som gir behagelig og
skånsom transport av pasienten, og ikke minst,
det er mye enklere for ambulansepersonalet,
som slipper tunge løft i trange passasjer.
Trappebåren kan selvsagt benyttes også på flatt
gulv.

Fordeler:
• Enkel og rask tilpasning for bruk
• Transportkapasitet 136 kg
• Vekten av passasjeren sørger for
bevegelsen nedover
• Automatisk hastighetsbegrensning
• Trappebåren stopper automatisk
når bremsehåndtaket slippes

• Justerbare festeseler
• Bredden på trappebåren gir god
stabilitet
• Seteutformingen gjør overføring fra
rullestol enkel
• Gummibelter gir god gripeevne
• Minimalt vedlikehold

Med et enkelt håndgrep er trappebåren klar til bruk.

Bremsen frigjøres ved å klemme inn håndtaket.

Når de fremre beltehjulene er forbi trappeavsatsen, løftes trappebåren til den har
samme helning som trappene. Bremsehåndtaket klemmes innfor nedkjøring.

Når bremsen frigjøres løfter støttehjulene
beltene fra golvet. Dette gjør at trappebåren også kan kjøres på flatt underlag.

Teknisk beskrivelse:
Kapasitet:
Mål l x b x h:
Mål sammenslått:
Vekt:
Hastighet:
Maksimal trappevinkel:

136 kg
1310 x 426 x 810 mm
1100 x 426 x 270 mm
21 kg
1,1 m per sek.
40 grader

Minimum trappedimensjon for bruk:
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Oppbevaringskap:
Et praktisk skap kan benyttes til
oppbevaring og beskyttelse av
trappebåren.
Høyde: 1200 mm
Bredde: 600 mm
Dybde: 300 mm

Trappebåren legges sammen
ved å trykke ned den røde
sperrehaken.
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