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Lupus Extra

Stoltrapphiss 
för rak trapp

LaGErvara!

automatiSk
vridninG av SitS

inStaLLation  
normaLt inom 
1–2 vEckor
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Lyftkapacitet 125 kg vid 28°–53°

Lyftkapacitet 146 kg vid 28°–45°

Lyfthastighet 120 mm/sek

Åkskena Aluminium, anodiserad

manöverpanel På stol samt på stannplanen

drivsystem Batteri, kuggstång

Elanslutning 1-fas 1 Amp 
 för batteriladdare

Batterier 2 x 12 V, 7 Ah

motor 24 V DC

Stigning 28°–53° 

teknisk data

Fjärrmanövrering
Väl designade fjärrmanöver-
reglage placeras vid båda 
stannplanen och de kan använ-
das för att kalla på och sända 
iväg hissen,vilket gör att flera 
brukare kan använda hissen.

automatisk vridsits
Automatisk stolsvridning 
vid övre plan innebär en 
ökad säkerhet då den som 
använder hissen per auto-
matik vrids in över stann-
planet genom att fortsätta 
hålla den s.k. joysticken. 
Om automatisk stolsvrid-
ning används finns det inga 
risker att stolen ej är låst i 
sitt vridläge. Det innebär 
att det inte finns någon risk 
att stolen rör sig vid i- och 
urstigning.

körkontroll
Hissen körs från armstödet 
med en lättanvänd joystick. 
Med ett lätt tryck åt höger 
eller vänster väljer du om du 
vill åka uppför eller nerför 
trappan.

Säkerhetsbälte
Säkerhetsbälte med enkelt 
”klick”-lås finns alltid till 
hands för säker och trygg färd.
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Fällskena
Fällskena används oftast 
när dörr eller öppning ligger 
närmare trappen än 500 mm. 
Fällskenan innebär att när 
hissen används så kommer 
skenan att sticka ut i öppningen 

och omvänt, när hissen inte 
används så fälls den nedersta 
delen av skenan upp och ser 
därmed till att inget hinder 
finns i öppningen.

Globus tt aB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

tel 0155-20 55 00 
Återanvändning på 
ett miljöriktigt sätt.


