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Hepro Elite Sving
203 mm
124 mm
Forlenget skinne nedre landing er basert på en 45
graders stigningsvinkel med 20 cm opptrinn på første
trinn. Dimensjoner vil variere basert på stigningsvinkel
og opptrinnshøyde.

Hepro Elite Sving for buede trappeløp er skreddersydd for din bolig. Du kan velge om heisen skal
monteres på innersiden eller yttersiden av trappen. Skinnen vil følge veggen i hver bue og svng. Det
komfortable setet er det samme på alle våre Elite trappeheiser.
Skinnegangen består av seksjoner som sammenføyes med høy presisjon. Dette sørger for en jevn og god
komfort når du benytter heisen.
Skinnene produseres av høyt kvalifiserte fagarbeidere. Deres kompetanse sørger for at vi kan tilby
spesialtilpassede heiser for alle trappeløp.
Det er mulig å ytterligere tilpasse heisen med flere ladestasjoner, automatisk svingbart sete, automatisk
foldbar fotstøtte eller et større sete.
Hepro Elite Sving kan også leveres til utendørs bruk. Skal heisen benyttes utendørs vil den bli beskyttet
med et E-cote deksel, værbestanding lakkering, samt at armlener og sete blir dekket i vanntett vinyl. Når
heisen ikke benyttes kan heisen dekkes med et egnet beskyttelsestrekk. For våre andre Elite-modeller, ta
kontakt med din distriktsansvarlig i Hepro.

A: Setehøyde
560 mm
585 mm
611 mm
636 mm

Artikkelnummer

41001

HMS-nummer

230963

Post 12

Rang. 1

Setebredde (cm)

45

Setedybde (cm)

41

Parkeringsdybde (oppslått) (cm)

43

Trappebredde min (cm)

76

Skinne stigning maks (grader)

45

Skinneavslutning (cm)

48

Kjørelengde (cm)

4000

Betjeningstype

vippebryter

Driftsspenning (V)

230

Antall faser

1

Strømstyrke

1A max, 230V

Løftekapasitet (kg)

190

235 mm

Med ekstra bred fotstøtte 290 mm.

565 mm

425 mm

410 mm

B: Sete til fotstøtte
minimum 440 mm
maksimum 516 mm
654 mm

450-550 mm
Med større fotstøtte 714 mm

500 mm
295 mm

1. Sete dreiet 90 grader. 700
mm avstand fra vegg å øvre
landing.
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2. Sete dreiet 45 grader. 740
mm avstand fra vegg på øvre
lading.

120mm

483 mm

Forlenget skinne

594 mm

Dimensjonene er anslagsvise og vil variere avhengig av
stigningsvinkel, opptrinnshøyde og valgt ekstrautstyr. Ved valg av
automatisk svingbart sete vil setehøyden øke med 50 mm.
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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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