
T80.
Rullestolheisen for trapper 
med sving.
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T80 er en pålitelig og moderne plattformheis for trapper med og uten sving. 
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Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet Maks 300 kg

El. tilkobling 220 V 1-fas 

Stigningsgrad 0 - 45°

Hastighet 0,15 m/s - redusert fart i svingene

Plattform Med parkeringsautomatikk

Plattformstørrelse (BxL) 680 mm x 840 mm 
800 mm x 1000 mm

Sikkerhet Automatisk sperregrinder
Avrullingssikring
Autostopp ved hindringer
Overlastkontroll
Nødsenking

Ekstrautstyr Sidepåkjøringsrampe
Klappsete
Fargevalg
Alarm
Ledsagerkontroll
Andre plattformstørrelser

Typegodkjent og CE-merket

T80 kommer fram overalt 
- både innendørs og utendørs.

Bedre tilgjengelighet for rullestolbrukere
T80 er en rullestolheis laget spesielt for trapper med sving.
Med T80 er verken trange kurver eller brå svinger et problem. 
Heisen monteres enten i trappens inner- eller ytterløp. Skinnen  
tilpasses den enkelte trapp og kan også fungere som rekkverk. 
Plattformheisen T80 kan betjene flere etasjer.

Brukervennlig og lite plasskrevende
Når T80 ikke er i bruk foldes plattformen automatisk opp for  
å spare plass. Den kan utstyres med sidepåkjøring og kan  
leveres med ulike plattformstørrelser. I tillegg kan det monteres 
et klappsete på plattformen for de som ikke bruker rullestol.

På alle plan som skal betjenes monteres det brukervennlige  
betjeningspaneler. T80 kan også utstyres med ledsagerkontroll.

For utendørs bruk
T80 passer ypperlig utendørs i det norske klimaet. Dersom en  
T80 skal brukes utendørs, utstyres den med varmeelement på 
motor, skinne og batterier.

T80 - en god løsning for rullestolbrukere

 Kan brukes i alle trapper - med og uten sving 

 Tar liten plass når den ikke er i bruk 

 Kan installeres utendørs

 Kan utstyres med sidepåkjøring

 Kan leveres med ulike plattformstørrelser

„T80 lar seg ikke stoppe av  
en sving eller to“

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i spesifikasjoner.



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

D
ef

ac
to

 re
kl

am
eb

yr
å 

se
pt

em
be

r 
20

19


