
RTL 9002
En moderne rullestolheis for 
rette trapper.
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Rullestolheisen  
RTL 9002 tåler godt det  
norske klimaet og passer 
derfor utmerket 
utendørs.
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Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet 300 kg opptil 37° stigningsvinkel
250 kg fra 37° - 45° stingningvinkel

El. tilkobling 1-fas 230 V, 10 amp som via  
frekvensomformer gir heisen en myk 
start og stopp 

Motor 0,75 kW

Hastighet Maks. 0,15 m/s

Betjeningselementer Joystick samt nødstopp på plattformen
og betjeningspanel med knapp eller
nøkkelbrytere på stoppesteder

Plattformstørrelse (L x B):  
Min. 1000 mm x 800 mm

Ekstrautstyr Klappsete
Nøkkelbryter
Rampe på langsiden
Alarm
Batteribackup
Stolpefeste
Trådløs fjernkontroll
Andre plattformstørrelser
Fargevalg
Hev/senk funksjon

Typegodkjent og CE-merket

RTL 9002 kan tilpasses ulike miljøer  
og krav.

Praktisk rullestolheis
Rullestolheisen RTL 9002 er den perfekte løsningen for rette  
trapper. RTL 9002 kan leveres med ulike plattformstørrelser  
samt med automatisk heve- og senkefunksjon. Skinnen bygger  
kun 10,5 cm ut fra veggen, og når heisen ikke er i bruk, kan 
plattformen parkeres opp mot veggen. Den bygger da totalt 
kun 29,5 cm slik at den ikke står i veien når den ikke er i bruk.

Enkel og brukervennlig
Betjeningen er enkel. Både på plattformen og på hvert plan 
er det et betjeningspanel med trykknapp eller joystick. 
Betjeningspanelene leveres med nøkkelbryter når monteringen 
er utendørs eller i offentlige miljøer. 

Kan også benyttes utendørs
Rullestolheisen RTL 9002 er overflatebehandlet med varme-
galvanisert stål, utsatte detaljer er utført i rustfritt materiale og 
skinnen er en eloksert aluminiumsprofil. RTL 9002 er derfor en 
svært god løsning også for utendørs bruk i det vekslende norske 
klimaet.

RTL 9002 kan i tillegg leveres med batteribackup.

RTL 9002 - plattformheis for utendørs bruk

 Perfekt for rette trapper 

 Enkel og brukervennlig

 Leveres med ulike plattformstørrelser

 Står ikke i veien når den ikke er i bruk

 Laget av slitesterke og bestandige materialer som  
 passer godt til bruk utendørs

„Like bra for rette trapper 
utendørs som innendørs“

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i spesifikasjoner.
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