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T80 inne og ute
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T80
Rullestolheisen som kommer frem overalt

T80 er den perfekte løsningen for transport av rullestolbrukere. Den kan brukes over flere etasjer, og 
passer for både innendørs og utendørs bruk. 

Den skreddersydde skinnen kan monteres både på trappens innerløp og trappens ytterløp. 
Ved montering langs innerløp er skinnen ikke til hinder for dører eller lignende. Skinnene brukes som 
rekkverk, og plattformen slås opp mot skinnen når heisen ikke er i bruk. 

På alle plan som skal betjenes monteres det betjeningspaneler. Plattformen kan også utstyres med 
ledsagerkontroll. Ved bruk utendørs kan T80 utstyres med varmeelement på motoren,  batteriene 
og i skinnen. 

For brukere uten rullestol kan det monteres et klappsete på plattformen. T80 kan også leveres i 
spesialversjon for stående personer. 
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Bruksområde: 

Plattformheis for trapper med sving. For 
bruk over flere etasjer - både innendørs og 
utendørs

Løftekapasitet: 

300 kg

Betjeningselementer: 

Betjeningspaneler i hver etasje. Betjenings-
panel med spiralkabel på platform. 
Betjeningspanelene leveres med 
nøkkelbryter ved utendørs montering, samt 
i offentlige miljøer. 

Strømforsyning: 

220 V 1-fas batteridrift

Styrestrøm: 

24 V

Hastighet: 

0,15 m/s - redusert fart i svingene

Plattform: 

Bredde (cm)  Dybde (cm)

75   68

84   68

90   70

100   75

100   80
Andre plattformstørrelser kan også leveres

Tilleggsutstyr: 

• Nøkkelbrytere på manøverpanelene
• Klappsete
• Trådløs fjernkontroll
• Fargevalg
• Rampe på langsiden
• Alarm
• Batteridrevet nødsenker

Tekninsk dokumentasjon: 

Typegodkjent og CE-merket

Art. nr HMS-nr Navn Plattformstørrelse Post Rangering

41006 230973 T80-1 inne bredde 75 cm, dybde 68 cm 15 1

41008 230974 T80-2 inne bredde 84 cm, bydbe 68 cm 15 1

41010 230975 T80-3 inne bredde 90 cm, dybde 70 cm 15 1

41002 230976 T80-4 inne bredde 100 cm, dybde 75 cm 15 1

41004 230977 T80-5 inne bredde 100 cm, dybde 80 cm 15 1

41007 230978 T80-1  ute bredde 75 cm, dybde 68 cm 16 1

41009 230979 T80-2 ute bredde 84 cm, dybde 68 cm 16 1

41011 230980 T80-3 ute bredde 90 cm, dybde 70 cm 16 1

41003 230981 T80-4 ute bredde 100 cm, dybde 75 cm 16 1

41005 230982 T80-5 ute bredde 100 cm, dybde 80 cm 16 1
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HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift 
som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og 
velferdsteknologi av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor 
ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig 
natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av 
produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre 
kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg 
selv, delt aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy 
kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro 
være det naturlige førstevalget for våre kunder. 

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og 
løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, 
balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og 
økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter. 
Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å 
levere produkter tilpasset dine individuelle behov. 
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