
Tiitus Alpha -tuolihissi mahdollistaa esteettömän liikkumisen rakennuksen kerroksesta toiseen ja pa-
lauttaa kaikki monikerroksisen rakennuksen tilat takaisin käyttöön. Tyylikkäästi muotoiltu tuolihissi  
sopii hyvin kaikkiin ympäristöihin, koteihin ja rakennuksiin. Hiljainen koneisto ja käyttäjäystävällisyys 
lisäävät elämänlaatua ja asumisen mukavuutta.

Kompaktisti muotoiltu tuolihissi on kapea ja vie mahdollisimman vähän tilaa portaiden reunasta,  
jolloin portaiden tavanomainen käyttö ei vaikeudu. Tuolihissin vankka rakenne on kehitetty vaati- 
vimpien eurooppalaisten normien mukaisesti, mikä takaa pitkän käyttöiän ja luotettavan toiminnan.

Tuolihissi portaiden sisä- tai ulkoreunaan

Tiitus ALPHA



DELTA 

Kapea johderakenne  
maksimoi portaan käytettävyyden.

 

Pieni kääntösäde
mahdollistaa hissin pysäköimisen alatasolla välittömästi
portaiden viereen. Tilan säästämiseksi astinlauta, istuin
ja kyynärnojat ovat nostettavissa pystyyn. 



Tiitus Alpha -tuolihissien  
keskeiset ominaisuudet
Pysähdystasoilla johdottomat, häiriösuojatut 
painikkeet hissin kutsumiseksi ja lähettämiseksi 
tasolta toiselle.

Hiljainen, vakaasti ja tasaisesti kulkeva.

Istuinkankaiden ja johdeputkien värivalikoima.

Ulko- ja sisämutkien pieni kääntösäde.

Rullaturvavyö.

Lähtöviive estää hissin äkillisen, 
ennakoimattoman liikkeellelähdön. Ohjaimen 
hipaisu vahingossa ei saa hissiä lähtemään 
liikkeelle.

Hissi on varustettu määräystenmukaisilla 
turvalaitteilla.

Hyvin kapea ja vähän tilaa vaativa johderakenne.

Tyylikäs muotoilu  
tekee tuolihissistä huonekalun.

Kääntyvä istuin mahdollistaa ylätasolla turvallisen siirtymisen
hissiin ja hissistä pois.



Ylin: +45°C Alin: -15°C

Kerromme mielellämme lisää tuotteistamme:

Virallinen partneri:

Yhdessä huolehdimme esteettömyydestä yli 30 vuoden ja 
yli 3.000 toimitetun hissin kokemuksella! 

Suurin kuorma 130 kg (tilauksesta 140 / 160 kg)

Vetokoneisto Hammastanko

Moottori 24V DC, akkukäyttöinen

Nousukulma 0 – 52°

Nopeus 0,06 – 0,12 m/s

Suurin pituus 35 m

Käyntiäänen voimakkuus Alle 50dB

Käyttölämpötila 

Sähköliitäntä 1 × 230V / 50–60Hz

Sertifikaatti          TÜV, täyttää standardin 
EN 81-40 vaatimukset.

Tiitus Alpha - tekninen erittely 

Nahka,
tumman
ruskea

Nahka,
tumman
sininen

Nahka, 
tumma
beige

Nahka,
tumman
punainen

Seinäkiinnitysvaihtoehto 
jos kannattimia ei voida kiinnittää askelmiin.

Istuimen vaakatasossa kääntämisen vapautin 
siirtymisen helpottamiseksi ylätasolla.

Ohjaimen sijoitus   
on toteutettu käyttäjäystävällisesti.

Nahka,
hiekka
beige

Nahka,
oliivin
vihreä

Istuinverhoilun värivaihtoehdot

info@seniorihissit
pekka.pihlaja@seniorihissit.fi
www.seniorihissit.fi
www.facebook.com/Seniorihissit

Puhdistamontie 12, 11100 RIIHIMÄKI
Puh. 044 977 3770

UUSIEN JA KÄYTETTYJEN MYYNTI, VUOKRAUS JA TAKAISINOSTO:

0717/jj
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