
Plattformheis T80

Selvstendig og mobil 
i ditt eget hjem!
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 Plattformheis T80

Bevar din  
selvstendighet!

Automatisk hastighetsreduksjon 
i svinger, for økt sikkerhet

Det øvre røret på skinnen fungerer som 
rekkverk. Dette øker komforten og det er 
ikke nødvendig med eget rekkverk. 

Automatiske sikkerhetsbommer

Plattformgulvet er laget av 
strukturert aluminiumsplate

Påkjøringsrampene sikrer 
rullestolen under transport

Sensor for automatisk  
stoppfunksjon (på ulike steder)

Kjøres med sikkerhetsbrems 
og sikkerhetsbatterier 

Påkjøringsramper for  
komfortabel på- og avkjøring

Langsgående påkjøringsramper 
på siden (Tilleggsutstyr)

Håndtak

Nødanrop funksjon

Nøkkelbryter

Nødstopp

Fjernkontroll med spiral-
kabel (aktiv kontroll)

Lastekapasitet 
300 kg

Stigning 
0° – 60°

MADE IN 
GERMANY
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Hvis trappetrinnene har blitt et hinder for deg, finnes 
det en løsning for er barrierefritt hjem. Trapper kan 
forseres uten anstrengelse eller hjelp fra andre, med 
trappeheiser fra Hepro AS.

T80 plattformheis er skreddersydd for 
rullestolbrukere. Den transporterer rullestolbrukere 
trygt og godt til hver etasje – for et barrierefritt liv 
innen dine egne fire vegger.

T80 plattformheis transporterer brukeren i sin egen 
rullestol. Plattformeisen er dermed løsningen for alle 
som ikke kan forflytte seg selvstendig til en seteheis.

✔	 Bo lengere hjemme
✔	 Selvstendig og mobil 
✔	 Individuelt tegnet for dine trapper
✔	 Laget etter mål i Tyskland
✔	 TUV testet
✔	 Teknisk ekspertise siden 1985
✔	 Produsentens garanti
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 Plattformheis T80

Universell, passer i vanskelige trapper, 
stigninger og over lange avstander

T80 plattformheis kan monteres på nesten alle 
trapper, innendørs eller utendørs. Rette, buete 
eller såkalte S-trapper er ikke et problem.

T80 plattformheis er ideell for bruk i bratte 
bakker og over lange avstander.

Installeringer på de høye slettene i Lhase i Sentral-Afrika, utendørs nord i 
Skandinavia eller på de ytre områdene av cruiseskip, indikerer de nærmest 
ubegrensede mulightene.

✔ Rette trapper ✔ Utendørs trapper✔ Sving trapper



05

T80 plattformheis utmerker seg med sin lastekapasitet 
på 300 kg, uavhengig av stigning og nesten alle mulige 
trappevarianter.

Hver enkelt løpeskinne produseres individuelt for hånd og 
tilpasses dermed nøyaktig til forholdene i ditt hjem.

Et veldig fleksibelt festesystem og omfattende utstyrs-
alternativer, styrker konseptet av denne universelle trap-
peheisen.

Takket være det unike driftsystemet kjører T80 plattform-
heis ekstremt jevnt, pålitelig og med lav slitasje. Ingen 
smøring av løpeskinnen er nødvendig.

Pålitelighet og sikkerhet er hovedfokus hos LIPPE Lift 
og Hepro AS! Bare deler og komponenter av høy kvali-
tet brukes til våre heiser, og de er underlagt en streng 
kvalitets- og godkjenningskontroll før levering. Våre heiser 
er TUV testet og følger gjeldende forskrifter.

Heisen drives av batterier. Disse batteriene lades automa-
tisk av ladere ved de ulike stoppstedene. Du kan fortsatt 
bruke heisen selv om det er strømbrudd.

✔  Fleksibel tilpasning av hver bue/sving
✔  Batteri med lav slitasje holder en veldig jevn fart
✔  Ingen smøring av skinnen er nødvendig
✔  Den øvre skinnen fungerer som rekkverk
✔  Maksimal pålitelighet
✔  Streng kvalitets – og godkjenningskontroll
✔  Batterier sikrer bruk også ved strømbrudd
✔  Vinter bruk ned til -20°C

Tekniske data

Lastekapasitet 300 kg 

Stigning 0° til 60° 

Plattformstørrelser (B x L) 680 x  840 mm 
700 x  900 mm
750 x  1000 mm 
800 x  1000 mm

Egendefinerte dimensjon 
er mulig

Drift system Dobbel kjede drift, 
som sikkerhet

Elektrisk tilkobling Trefas, 3 x 1.5 mm² 
230 V/50 Hz 16 A

Motor 24V DC/0.42 kW

Hastighet Makimalt 0.15 m/s 
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 Plattformheis T80

Helautomatisk plattform med sikkerhets-
skranke og automatisk stoppfunksjon

Plattform 
Den helautomatiske plattformen 
har et anti-skli underlag laget av 
aluminium, og har en lastekapasitet 
på 300 kg. Heisen kan også brukes 
for transport av andre laster, forutsatt 
at de er godt festet.

Sikkerhetsbommer
Heisen vil bare bevege seg hvis 
sikkerhetsbommer er lukket. På 
grunn av kvaliteten og stivheten på 
sikkerhetsbommer kan du også bruke 
heisen stående.

  

Hvis det er andre mennesker eller 
gjenstander i trappen vil dette bli iden-
tifisert av sensorer på plattformen,  
og driften stanses automatisk.

Automatisk stoppfunksjon

Ytterligere funksjoner og utstyrsalternativer 
finnes på hemmesiden vår!
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Et stort antall utstyrsalternativer muliggjør 
en svært individuell tilpasning

 
Det er mulig å betjene heisen med en 
praktisk håndkontroll. Den passer i 
hvilken som helst lomme. All drift og 
alle funksjoner er lett tilgjengelig på 
denne senderen. 

 
Det valgfrie sammenleggbare setet 
med sikkerhetsbelte gjør plattform-
heisen om til en seteheis, slik at per-
soner  med gangvansker også kan 
bruke heisen trygt og komfortabelt. 
Vektbegrensingen på setet kan økes 
fra 120 kg til 250 kg ved hjelp av en 
støttefot. 

Trekk til utebruk
Vår T80 er tilgjengelig med en vakker 
plastkledning laget av ASA (plattform-
lengde; 1000 mm) Materialet er UV- 
og værbestandig, noe som gjør at den 
fint kan brukes utendørs. Antennen er 
ikke synlig på denne varianten.

Håndholdt sender Sammenleggbart sete
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Plattformheis T80

Produsent:  
LIPPE Lift GmbH 
Weststraße 48
32657 Lemgo 
info@lippelift.de
www.lippelift.com
Phone +49 (0) 52 61 / 9666-0

Forhandler i Norge: 
Hepro AS
Øvermoan 9
8250 Rognan
TLF: +47 46 74 55 55
www.hepro.no
firmapost@hepro.no

Har vi vekket din interesse? 
Ikke nøl med å ringe oss hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere 
informasjon. Våre lokale representanter besøker deg gjerne for per-
sonlig rådgiving.

Fra den første telefonsamtalen til insatllasjon og vedli-
kehold, får du alt fra en leverandør. Vår gode samarbeid 
med produsent gjør det mulig å imøtekomme dine ønsker 
og utvikle tilpassede løsninger. Som produsent kan vi 
imøtekomme dine ønsker, og utvikle individuelt tilpassede 
løsninger.

✔ Partnernettverk I mange land
✔ Konsultasjon med ekspertrådgivere
✔ Informasjon om hjelpemidlet
✔ Nøyaktige oppmålinger i ditt hjem
✔ Kontakt oss for avtale om prøve kjøring
✔ Profesjonell montering
✔ Vedlikehold, reparasjon og reservedeler

Rådgiving Presis oppmåling  
i ditt hjem

Design og produksjon
ca. 4 – 6 arbeidsuker

Montering
ca. en dag pr. etasje

Alt fra en leverandør


