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Spenning 1 x 230 V~ (for batterilader).

Effekt Ca. 1500 W.

10A jordet stikkontakt frem til batterilader – legges av elektriker.

Last 250 kg (standard).

Løftehøyde Ubegrenset.

Hastighet Ca. 0,13 meter/sekund – ca. 7,8 meter/min.

Tekniske data

1035–680–750

1035–680–840

1117–750–840

min. trappeøye 80 mm

Oppslått 290 mm

Krapp sving – min. 280 mm

0–150 mm

Skinne godkjent
som gelender

20 mm klaring

1195–800–1000

Min.
trappe-
bredde

Platt-
form-
bredde

Platt-
form-
lengde

Tekniske data

Spenning  1 x 230 V~ (for batterilader).
Effekt   Ca. 1500 W.
  10A jordet stikkontakt frem til batterilader – legges av elektriker.
Last   250 kg (standard).
Løftehøyde  Ubegrenset.
Hastighet  Ca. 0,13 meter/sekund – ca. 7,8 meter/min.



–for trapper 
med sving

Hiro 320 er en rullestolheis for trapper med sving.

Heisen er utstyrt med alle nødvendige sikker-

hetsfunksjoner, og den betjenes selv av brukeren.

Hiro 320 kan tilpasses alle trapper innendørs eller

utendørs, så lenge trappebredden er tilstrekkelig.

Alle løsninger vil være individuelt tilpasset det aktuelle

trappeløpet. Heisen monteres langs trappens innerløp

(rekkverkside), og føringsskinnen kan erstatte eksiste-

rende rekkverk. Dette gir en optimal, plassbesparende

løsning både for bruker av heisen og annen gang-

trafikk i trappen.

 

Hiro 320 er en rullestolheis for trapper med sving.
Heisen er utstyrt med alle nødvendige sikkerhets-
funksjoner, og den betjenes selv av brukeren.

Hiro 320 kan tilpasses alle trapper innendørs eller
utendørs, så lenge trappebredden er tilstrekkelig.
Alle løsninger vil være individuelt tilpasset det 
aktuelle trappeløpet. Heisen monteres langs 
trappens innerløp (rekkverkside), og føringsskinnen 
kan erstatte eksisterende rekkverk. Dette gir en 
optimal plassbesparende løsning, både for bruker 
av heisen og annen gangtrafikk i trappen.
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– vi gjør hverdagen litt enklere.
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