
Supra.
Rullestolheis for trapper 
med sving.



2 Supra

Supra er en rullestolheis beregnet for  
trapper med sving. Heisen bringer brukeren 
trygt og komfortabelt opp og ned trappen  
- gjerne over flere etasjer.

Supra er moderne og elegant. Den krever minimalt med plass  
og både plattformen og sikkerhetsbøylene kan slås helt sammen. 
Dermed blir ikke ferdselen i trappen forøvrig hindret - samtidig 
som heisens levetid forlenges.

Supra kan leveres med ulike plattformstørrelser og kan utstyres 
med sidepåkjøring. I tilegg kan Supra leveres med fjernkontroll for 
enda enklere bruk.

Elegant heis for  
trapper med sving



Supra 3

Supra har smarte funksjoner og fine finesser 

 Enkel å betjene og har betjeningspaneler på hvert  
 plan i tillegg til betjeningspanel på plattformen 

 Glatte lakkerte overflater gjør Supra lett å holde  
 ren 

 Skinnen monteres i trappens innerløp og kan  
 derfor betjene flere etasjer uten å være til hinder  
 for dører o.l.

 Automatisk plattform og sperregrind

Både den spesialtilpassede skinnen 
og det smarte betjeningspanelet er 
elegante og funksjonelle

Plattformen lukkes helt kompakt og sperregrindene er „gjemt“ bak plattformen 

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet Maks 300 kg

El. tilkobling 220 V 1-fas 

Stigningsgrad 0 - 45°

Hastighet 7-14 m/s - softstart

Plattform med parkeringsautomatikk

Plattformstørrelse (BxL) 500 mm x 850 mm 
550 mm x 850 mm
600 mm x 850 mm
650 mm x 850 mm
710 mm x 850 mm
710 mm x 1050 mm
850 mm x 1050 mm
850 mm x 1250 mm

Sikkerhet Automatisk sperregrinder
Avrullingssikring
Autostopp ved hindringer
Overlastkontroll
Nødsenking

Ekstrautstyr Sidepåkjøringsrampe
Klappsete
Batteribackup med elektrisk 
nødsenking
Alarm, visuell og audio
Ledsagerkontroll
Overlastkontroll

Typegodkjent og CE-merket

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i spesifikasjoner.
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thyssenkrupp Home Solutions 
Brobekkveien 38, 0598 Oslo 
Postboks 6877 Rodeløkka, 0504 Oslo 
T: +47 21 97 97 50 
ordre.home.no@thyssenkrupp.com 
www.tk-encasa.no


