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Hepro Air
Hepro Air passer til alle type trapper, selv de smaleste, både rette og med sving. Den kan også monteres i
spiraltrapper. Air ser ganske enkel ut, men den har svært avansert teknologi.
Den tar liten plass og har en løftekapasitet på 125 kg. Setet kan slås opp når heisen ikke er i bruk og vil derfor ta liten plass. Air kan tilpasses utstyrsmessig for å oppfylle spesielle ønsker og behov. Den er kompakt,
komfortabel og har et visuelt tiltalende design.
Hepro Air er eneste trappeheis for trapp med sving der også skinnen kan gjenbrukes.

Hepro Air har et ergonomisk utformet sete for optimal sittekomfort. Setet kan svinges både til høyre og til
venstre. Med det elektrisk svingbare setet kan stolen svinge automatisk og kjøre baklengs.
Armlenene er ergonomisk tilpasset i støpt aliminium med belegg utenpå.. Alle bryterne du trenger for å
bruke Air er integrert i armlenene, for enkel betjening.
Vippebryter for elektrisk aktivering av fotstøtten er integrert i det andre armlenet. Armlenene felles enkelt
tilbake når heisen ikke er i bruk.
Fotstøtten til Hepro Air er dekket med anti-skli topplag. Fotstøtten er elektrisk drevet og felles enkelt bort
når heisen ikke er i bruk. Undersiden er forsynt med et sikkerhetspanel som fungerer i begge retninger.

Vi lagerfører Hepro Air i Norge og garanterer derfor levering innen 2 uker fra bestilling.

Hepro Air er batteridrevet og vil derfor også være mulig å bruke under strømbrudd. Den er utstyt ladepunkter ved hvert stopp.

Nøkkelinformasjon
Artikkelnummer

41000

HMS-nummer

230962

NAV- avtale

Post 10
Rangering 4

Mål og vekt

Parameter

Bruksområde

innendørs

Setebredde (mellom armlen)

45 cm

Setedybde

36 cm

Mulig ekstra setedybde

+ 5 cm

Parkeringsdybde (oppslått)

37 cm

Trappebredde (min)

67 cm

Skinne stigning maks (grader)

fra - 70o til +70o

Skinneavslutning

17 cm

Kjørelengde

3000 cm

Betjeningstype

Styrepute

Driftsspenning

230 V

Strømstyrke

7A

Maks brukervekt

125 kg

Fotstøtte

Automatisk, kontroll i armlene

Ladepunkter

ved hvert stopp

Sikkerhetsutstyr

Setebelte,
sikkerhetsbrytere, automatisk
nødstyring i begge retninger

Betjening

trådløse veggpaneler,
ergonomisk styrepute i armlene

Maksimal skinnelengde

30 meter

Skinne tverrsnitt

Ø 6 cm

Ladetid

4 - 5 timer

A: Gulv til bunnen av fotstøtten (mål på horisontal skinne)
B: Øverst av fotstøtten til toppen av sete
C: Øverst av setet til toppen av armlener
D: Øverst av armlener til toppen av seteryggen
E: Total høyde
F: Lengde fotstøtten
G: Front av fotstøtten til baksiden av stolen
H: Baksiden av setet til vegg (minimum)
I: Bredde mellom armlener
J: Total bredde
K: Bredde på fotstøtten
L: Bredden av fotstøtten sammenfoldet
M: Stigningsvinkel
N: Front av drop nesen til første trinn (dropstart)

60
490
195
170
940
325
635
5
450
580
270
360
0-70o
170

O: Setet til gulvet (på normal start/dropstart)
P-a: 180o bøy på skinnesenter til skinne maskimalt ( 0o)
P-b: 180o bøy på skinnesenter til senter typisk ( 40o)
P-c: 180o bøy på skinnesenter til senter min ( 65o)
Q: Minste radius sving fra vegg
R: Bøyeradius på midtlinjen
S: Sete til gulvet (mål på horisontal skinne)
T: Topp av fotstøtten til gulvet (mål på horisontal skinne)
U: Toppen av skinne til gulvet (mål på horisontal skinne)
V: Baksiden av stolen (inne) til veggen
W: Forsiden av rør til baksiden av stolen
X: Øverst på fotstøtten til gulv (på normal start/dropstart)
Y: Armlene til første trinn (dropstart)
Z: Diameter av røret

585
392
250
160
660
196
580
85
165
100
160
60
510
60

De målsatte tegningene er kun for referansebruk. Alle dimensjonene vist fra veggen vil bli påvirket av alle eventuelle hindringer og det påkreves da
måling på stedet. Målene er i milimenter.

Verdens minste
skinne
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HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift
som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og
velferdsteknologi av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor
ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig
natur.
Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av
produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre
kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv,
delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy
kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro
være det naturlige førstevalget for våre kunder.
I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og
løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet,
balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og
økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter.
Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å
levere produkter tilpasset dine individuelle behov.
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