Kalea

ROLL ON porta
• Rullstolstrapphiss för raka trappor
• Vädertålig och driftsäker
• Lätt att installera på befintlig trapp

Avsedd för raka trappor, utomhus, för offentligt eller privat bruk.
Plattformsytan 800 x 1250 mm. Maxlast 300 kg.

NEXT LEVEL

Robust rullstolstrapphiss
till entrén
Kalea Roll On Porta är en helautomatisk trapphiss
för utomhusbruk, utformad för transporter av så väl
stående som sittande passagerare i rullstol, perfekt
för privata hem.
SÄKER OCH LÄTT ATT ANVÄNDA

Hissen är robust och vädertålig och utformad med
anpassat räcke för säkrare körning. I parkeringsläge
fälls fallskydden mot marken och den förlängda
rampen (400 mm) minimerar nivåskillnaden vid
av- och påstigning på nedre plan, här möjliggörs även
fri passage i trappen. Golvet är halksäkert och har
klämskyddslister runt om för att undvika klämrisk.
Nedfällbar bom ökar säkerheten. Hissen manövreras
direkt från plattformen alternativt från övre
stannplan eller via fjärrkontroll. Manöverknapparna
är anpassade för användare med nedsatt rörlighet
MÅNGSIDIG LÖSNING

Kalea Roll On Porta är anpassad för utomhusbruk i
raka trappor med 15-45 graders lutning. Hissen
kräver min. 3000 mm fritt utrymme omedelbart
framför det nedersta trappsteget. Inga fördyrande
hållfasthetskrav ställs på trappkonstruktionen
eftersom trapphissens styrskenor i aluminium lätt
monteras direkt på befintlig trapp, oavsett betong,
sten eller trätrapp. Hissen går att installera och
monteras på en dag och kan även vid behov flyttas
och återanvändas. Installationen utförs alltid av en
certifierad montör. Hissen är användbar för alla
typer av transporter utöver rullstolar så som
barnvagnar och varutransporter.

teknisk information

kalea ROLL On porta

Rekommenderad placering

Utomhus

Märklast

300 kg

Märkhastighet (m/s)

Max 0,15

Stannplan

2

Rek. max längd

18 m

Plattformsmått (bxd), mm

800x1250

Förlängd ramp, mm

400

Min fritt golvutrymme

nedre stannplan, (bxd), mm
Min fritt golvutrymme

övre stannplan, (bxd), mm

1250x3000
1250x800

Schaktgropsdjup, mm

0

Kulör

RAL 7042, Grå

Golvmaterial

Stål, anti halkräfflad

Drivsystem

Kuggstångsdrift

Matningsspänning

1x230 VAC 50 Hz 10A

Motoreffekt

0,75 kW

Manövrering

Hålldonsmanövrering

Låsfunktion

Nyckellåsning från stannplan

Överlastningsskydd

Med ljud och ljussignal

Servicepåminnelse

Standard

Fallskydd & klämskydd

Standard

Nedfällbar bom

Standard

Alarm

Vidarekoppling av nödsignal

I överensstämmelse med

MD 2006/42/EG, SS EN 81-40

ÖVRIGT

Vid leveransen ingår dokumentation i form av
användarmanual, EU-försäkran om överensstämmelse och elschema. För generella måttuppgifter
konsultera Kaleas representanter.

tillbehör

tillgängligt

Kvalitet och miljö

Extra fjärrkontroll på stolpe vid nedre stannplan

3

Hissen uppfyller kraven i EUs Maskindirektiv
2006/42/EG. Hissen CE-märks efter slutförd och
kontrollerad installation.

Valfri RAL-kulör

3

15-45 grader

1660

800

2500

Kalea ROLL ON Porta
Plattformsstorlek (bxd), mm: 800x1250
Fritt golvmått (bxd), mm, övre stannplan:
1250x800
Fritt golvmått (bxd), mm, nedre stannplan:
1250x3000
Hissens konfiguration anpassas till platsen
för installation.
För mer produktfakta samt information om
produkt- och tillvalsutbud, kontakta Kalea
Lifts AB. Produktinformationen är
övergripande Vi förbehåller oss rätten till
ändringar i produktutförande och teknisk
data. Inga påståenden skall tolkas som
garantier eller villkor, uttryckligen eller
underförstått, för någon produkt, dess
lämplighet för olika syften eller kvalitet,
eller någon ändring. © Kalea Lifts AB 2013
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Kalea

ROLL ON porta

• Rullstolstrapphiss för raka trappor
• Vädertålig och driftsäker
• Lätt att installera på befintlig trapp

Variationer av installerade trapphissar i hemmiljö, vid
varierande temperaturskillnader. Kalea Rol On Porta är
vädertålig och kan kombineras med andra hisslösningar
för bästa tillgänglighet.
Till höger visas manöverkontroller på stolpe samt
fjärrkontroll, som fästs vid räcke.

huvudkontor

Regionkontor

Kalea Lifts AB
Hulda Lindgrens gata 4
421 31 V. Frölunda
Tfn 031-49 04 40

Kalea Lifts AB
Hästhagsvägen 8
194 52 Upplands Väsby
Tfn 08-594 115 50

www.kalea.se
kalea@kalea.se
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