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Tiitus Tech Lift -kevythissit/tasonostimet ovat erinomainen ratkaisu matalilla nostokorkeuksilla silloin, kun määräysten mukaisen luiskan rakentaminen ei ole esim. tilan puutteen takia
mahdollista.
Erittäin matalasta siirtymäkorkeudesta alatasolla on erittäin
suuri hyöty heikkovoimaisille liikuntarajoitteisille siirryttäessä pyörätuolilla tai rollaattorilla tasolta hissiin ja päinvastoin.
Sama juttu esim. kahviloissa, ravintoloissa ja päiväkodeissa,
joissa erittäin hiljaista tasonostinta voidaan käyttää myös ruoka- ja astiakärryjen kuljettamiseen.
Alumiinirakenteisina Tiitus Tech Lift -tasonostimet ovat asennettavissa niin ulos kuin sisällekin niin omakoti-, rivi- sekä kerrostaloissa kuin julkisissa tiloissakin. Keveytensä ansiosta Tiitus
Tech Lift -tasonostimet on helppo viedä rakennuksen ylempiin
kerroksiin normaalilevyisistä ovista.
Tiitus Tech Lift -tasonostimet on valmistettu Ruotsissa.
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Tiitus Tech Lift M4 -kevythissi/tasonostin
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erittäin tyylikäs
yksi ja sama hissi kaikille nostokorkeuksille 0 – 1,5 m
vapaasti neljän ruuvikäyttöisen teleskooppijalan varassa seisova
nostokyky 300 kg
kevyt alumiinirakenne, omapaino vain n. 150 kg
pysähdystasoja 2 kpl, läpikuljettava
nostonopeus 35 mm / s
erittäin hiljainen ja tasainen kulku
korikoko 900 mm x 1400 mm, korkeus 1100 mm
ulkomitat 1200 mm x 1450 mm
korissa ja ylätasolla portti 900 mm x 1100 mm
portit varustettu vakiona ovensulkijalla, mutta tilauksesta saatavissa myös ovenavauskoneistolla
ei tarvitse kuilukuoppaa
akkukäyttöinen hätälasku vakiona
tasoilla johdottomat painikkeet hissin kutsumiseksi ja lähettämiseksi tasolta toiselle
korin ja porttien savulasit polykarbonaattia
sähkösyöttö 1 x 230 V, 50 Hz
sopii erinomaisesti esim. kuntien sosiaalitoimen liikuntarajoitteisille asiakkaille paikasta toiseen siirrettäväksi tasonostimeksi
tai erilaisiin yleisötapahtumiin, joissa tarvitaan hissiä muutaman
päivän ajan.
ulkokäytössä korin portin sähkömekaaninen lukko mahdollistaa
portin avaamisen talvellakin, vaikka maan pinta olisi noussut
huomattavastiki lumen ja jään takia.
CE-merkitty ja tyyppihyväksytty, varustettu määräysten vaatimilla turvalaitteilla

Tiitus Tech Lift 500 -tasonostin
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nostokyky 225 kg
nostokorkeus maks. 500 mm
nostonopeus 25 mm / s
kevyt alumiinirakenne, omapaino n. 72 kg
pysähdystasoja 2 kpl, läpikuljettava
lavan sisäkoko 800 mm x 1250 mm
ulkomitat 1050 mm x 1427 mm (luiska alhaalla)
Huom! Sivuseinät eivät liiku, joten ahtaissa paikoissa nostin voidaan laittaa kiinni rakennuksen seinään tai portaaseen.
• vakiotoimitus ilman ylätason porttia, mutta tilauksesta saatavissa yläkuvan mukaisella portilla
• tilauksesta saatavissa mm. siirtopyörillä ja erikoiskaiteilla
• CE-merkitty ja tyyppihyväksytty

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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