HISSIT
LIUKUPORTAAT JA -KÄYTÄVÄT
NOSTO-OVET

Porrasnostin

V64 ja V65

Pyörätuolilavallinen porrasnostin

V64 SUORIIN PORTAISIIN

V64 ja V65-porrasnostimet ovat suunniteltu
erityisesti pyörätuolin käyttäjille, niin julkisiin
kuin yksityisiin tiloihin.

Helppo ja turvallinen käyttää
Nostimen turvallisuuteen on kiinnitetty erityisesti huomiota.
Nostin on tukeva ja tekee päivittäisestä käytöstä helppoa
ja miellyttävää. Nostimessa on automaattiset turvakaiteet
ja rampit. Se pysähtyy kohdatessaan esteen. Porrasnostin
on varustettu virtalukolla, joten se on lukittavissa avaimella
turhan käytön estämiseksi.
Moneen sopiva
V64 ja V65-porrasnostimet voidaan asentaa suurimpaan
osaan portaista. V64 on suunniteltu suoraan portaaseen
ja se toimii vaihtovirtamoottorilla. Kaartuvaan portaaseen
suunniteltu V65 toimii akuilla, jotka latautuvat päädyissä.
Porrasnostimen maksimikuormitus on 230 kg, joten se
soveltuu myös sähköpyörätuolin käyttäjille.
Vie vähän tilaa
Porrasnostimen tilantarve on etenkin säilytysasennossaan
pieni. Saranoitu lava ja turvakaiteet taittuvat pystyasentoon
säilytyksen ajaksi, jolloin nostimen kohdalle jää hyvin kulkutilaa portaaseen.
Testattu ja sertifioitu
Nostin on rakennettu, testattu ja hyväksytty konedirektiivin mukaisesti ja se täyttää eurooppalaisen SFS-EN 81-40
standardin vaatimukset. Se on EY-tyyppihyväksytty ja Det
norske Veritasin (DNV) sertifioima sekä CE-merkitty.

V65 KAARTUVIIN PORTAISIIN

TAITTUVA RAKENNE

TEKNISET TIEDOT V64 JA V65

Kuormitus

230 kg kaltevuuden ollessa alle 45 astetta

Kuormitus

200 kg kaltevuuden ollessa yli 45 astetta

Kaltevuus max.

0-50 astetta

Kiskon mitat min.

100 mm

Lavan mitat (LxS)

830x700 mm (vakio)
1050x770 mm (keskikoko)
1250x800 mm (suuri)

Käyttöjännite

230 V

Tehonkulutus

0,75 kw

Malli V64 suoriin portaisiin
Porrasleveys min.

970-1070 mm

Syvyys min.

370 mm lavan ollessa taitettu

Nopeus

5 m/min

Malli V65 kaartuviin portaisiin
Porrasleveys min.

1130-1320 mm

Syvyys min.

430 mm lavan ollessa taitettu

Nopeus

8 m/min
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Suomen Hissiurakointi Oy on täyden palvelun hissitalo, joka toimii koko Suomen alueella. Mahdollistamme päivittäin kymmenientuhansien ihmisten turvallisen ja esteettömän liikkumisen. Olemme osa vuonna 1982 perustettua Helsingin Hissiteknikot konsernia.
Yhtiö on yksi suurimmista täysin suomalaisessa omistuksessa olevista hissiyhtiöistä. Käytössämme on sertifioitu toimintajärjestelmä,
joka noudattaa ISO 9001 laatustandardia ja ISO 14001 ympäristöstandardia.
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