
Patentoidun, kolmesta erilaisesta moduulista koostuvan johderakenteen ansiosta sama 
hissi on asennettavissa niin suoriin portaisiin kuin erityyppisten kierreportaiden sisä- tai 
ulkoreunaan omakoti- ja rivitaloissa sekä pienkerrostaloissa.

Käytön lakattua hissi on helposti siirrettävissä uuteen paikkaan, minkä vuoksi Tiitus DeVi Up 
-tuolihissien takaisinostohinta on moninkertainen muihin hissimerkkeihin verrattuna. Tästä 
on huomattavaa ajallista sekä taloudellista hyötyä niin yksityishenkilöille kuin kunnillekin. 

Kuva 2

Vuosikymmenen hissi-innovaatio
Tiitus DeVi Up -tuolihissi

Katso esittelyvideo yrityksen kotisivulta www.seniorihissit.fi tai yrityksen facebook-sivulta!

Kuva 1

Esim. sosiaalitoimen hankki-
ma, käytöstä vapautunut Tiitus 
DeVi Up -tuolihissi on helpos-
ti ja nopeasti sekä uutta hissiä 
huomattavasti edullisemmin 
siirrettävissä uuteen kohtee-
seen, jolloin hissin tarvitsijat 
ovat tyytyväisiä ja kunta saa 
merkittävän rahallisen hyödyn.



Vuosikymmenen hissi-innovaatio

Tyylikäs konstailematon muotoilu
Hiljainen käyntiääni
Täyttää normin EN 81-40 vaatimukset
Tyyppihyväksytty ja CE-merkitty
Valmistusmaa Hollanti
Takuu 2 vuotta

Katso esittelyvideo
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Istuin kääntyy ylätasolla automaattisesti vaakatasossa
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2-suuntainen puheyhteys paikkaan, jossa on 
jatkuva päivystys
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Asennuspaikalla vakio-osista koottavan moduulijohteen ansiosta hissit ovat toimitettavissa 
heti varastostamme. Asennus sopimuksen mukaan, asennusaika puoli päivää.
Tarvittaessa hissi voidaan ulottaa portaan yläpäässä reilusti ylätasanteelle tai kääntää portaan 
sivulle, jolloin ei ole horjahtamisvaaraa portaaseen hissiin ja hissistä pois siirryttäessä. Vastaa-
vasti alatasanteella hissi voidaan kääntää portaan sivulle tai tuoda portaan suuntaisesti pidem-
mälle ensimmäisestä askelmasta.
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 – Kuorma vakiona 140 kg, mikä riittää useim-
mille käyttäjille.

 – Turvallinen juohea liikkeelle lähtö ja pysäy-
tys.

 – Hississä vakiona moottoroitu istuimen 
kääntö, jolloin istuin kääntyy ylätasolla au-
tomaattisesti vaakatasossa.

 – Moottoroitu astinlaudan lasku ja nosto kuu-
luu vakiotoimitukseen helpottaen huomat-
tavasti hissin käyttöä.

 – Kaikilla pysähdystasoilla johdottomat kau-
ko-ohjaimet hissin kutsumiseksi ja lähettä-
miseksi kerroksesta toiseen.

 – Kevyen alumiinisen johdekiskon kannatti-
met kiinnitetään askelmiin ja lattiaan.

 – Varustettu määräysten vaatimilla turvalait-
teilla, jotka pysäyttävät hissin esteen kohda-
tessaan.

Tekniset tiedot
 – Kuorma 140 kg
 – Vetosysteemi: Hammastanko
 – Johde: vakio-osista paikalla koottava  
moduulijohde

 – Moottori: 24 DC, akkukäyttöinen
 – Latausjännite: 1 x 240 V, 50 Hz
 – Nopeus: 0,15 m/s (9 m/min)
 – Nousukulma maks. 75°
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Asennusesimerkkejä



Yli 30 vuoden ja 3000 toimitetun hissin kokemuksella!
Lisätietoja
www.seniorihissit.fi
puh. 044 977 3770

Värivaihtoehdot

Mitat

1/
20

19

Antrasiitti Konjakki Hiekka Ruskea

Pidätetään oikeus muutoksiin.


