
Lavahissi portaisiin T80

Itsenäiseen liikkumiseen
omassa kodissa!
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 Lavahissi portaisiin T80

Säilytä itsenäinen 
liikkuminen!
Hidastaa automaattisesti kään-
nöksissä, jotta matkustus olisi 
mukavaa ja turvallista

Hissin johde lisää käytännöllisyyttä 
toimimalla portaiden käsikaiteena

Automaattisesti nousevat ja laskevat 
suojapuomit käyttäjän ympärillä

Hissilava on valmistettu kohoku-
vioisesta alumiinilevystä

Automaattisesti nousevat ajorampit 
varmistavat turvallisen käytön

Törmäyksen esto tunnistimet 
(useita sijainteja)

Koneisto varustettu turvajarrulla sekä 
akuilla, toimii myös sähkökatkon aikana

Taittuvat ajorampit 
pyörätuolille

Pitkänsivun taittuva ramppi 
(lisävaruste)

Käsikahvat

Hälytystoiminto

Avainkytkin

Hätä-seis painike

Ohjain  
spiraalikaapelilla

Kantavuus 
300 kg

Nousukulma
0° – 60°

MADE IN 
GERMANY
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Jos portaissa kulku on hankalaa tai ne muodostavat
suoran liikuntaesteen, LIPPE Lift tarjoaa ratkaisun
kerrosten välillä liikkumiseen itsenäisesti, helposti
ja vaivattomasti.
 
T80 porrashissi on räätälöity täyttämään 
pyörätuolikäyttäjän tarpeet vaivattomaan 
liikkumiseen. Se kuljettaa pyörätuolikäyttäjän 
turvallisesti ja modernilla tavalla.
 
Käyttäjän on helppo siirtyä omassa pyörätuolissaan
T80 lavahissillä. Lavahissi on parasratkaisu heille 
joille tuolihissiin siirtyminen ei ole mahdollista
itsenäisesti.

✔	 Asu omassa kodissasi
✔	 Itsenäiseen liikkumiseen 
✔	 Valmistetaan tarpeidesi mukaan
✔	 Mittatilaustyönä Saksasta
✔	 Tyyppihyväksytty 
✔	 Teknistä ammattitaitoa vuodesta 1985
✔	 Valmistajan takuu 
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 Lavahissi portaisiin T80

Laaja muokattavuus, sopii erilaisiin portai-
siin, rinteisiin ja pitkän matkan ratkaisuihin

T80 lavahissi on asennettavissa käytännössä kaikkiin
portaisiin – sisällä tai ulkona, suoriin tai kääntyviin
portaisiin, jopa monimutkaiset portaat ovat 
mahdollisia toteuttaa.

T80 sopii erinomaisesti myös kalteville pinnoille ja 
pitkänmatkan ratkaisuille.

Lippe Liftin hissejä myydään ympäri maailman erilaisiin olosuhteisiin. 
Ulkohissejä voidaan toimittaa Skandinavian talvisiin olosuhteisiin tai 
esimerkiksi risteilyaluksille meri-ilmastoon.

✔ Suorat portaat ✔ Ulkotiloihin✔ Kääntyvät portaat
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T80 hissin yksi oleellisimmista ominaisuuksista on sen 
kuorman kantokyky 300 kg joka on riippumaton nousukul-
mista tai ratkaisun monipuolisuudesta.

Johde on valmistettu huolellisesti ja yksilöllisesti käsityö-
nä sopimaan täydellisesti juuri sinun portaisiin.

Räätälöidyt kiinnitys mahdollisuudet sekä laaja valikoima 
lisävarustelussa, vahvistavat jo muutenkin monipuolisen 
hissin sopivuutta kaikkiin kohteisiin.

Ainutlaatuisen ajojärjestelmän vuoksi T80 lavahissi kulkee 
tasaisesti, erittäin luotettavasti ja pehmeästi. Johdetta ei 
tarvitse erikseen voidella.

LIPPE Lift huolehtii hissien luotettavuudesta sekä turval-
lisuudesta. Ainoastaan korkealaatuisia osia ja kompo-
nentteja käytetään hissin valmistamiseen. Näitä osia ja 
komponentteja tarkkaillaan tiukoilla laatu- ja turvallisuus-
tarkastuksilla valmistus vaiheessa. Hissit ovat tyyppihy-
väksyttyjä ja noudattavat aina nykyisiä vaatimuksia.

Hissi on varustettu akuilla ja akut lataantuvat automaat-
tisesti latauskoskettimilla jotka on sijoitettu jokaiselle 
pysähdyspaikalle. Tällä tavoin hissiä voidaan käyttää jopa 
sähkökatkoksen aikana.

✔  Joustava sovitus jokaiselle kääntösäteelle
✔  Matala sähkönkulutus ja tasainen ajokokemus
✔  Johdetta ei tarvitse voidella
✔  Johdetta voidaan käyttää käsikaiteena
✔  Erittäin luotettava
✔  Tiukat laatu- ja turvallisuustestit
✔  Akut sähkökatkoksen varalta
✔  Pakkasenkesto -20°C

Tekniset tiedot

Kuorma 300 kg 

Nousukulma 0° – 60° 

Vakio kokoiset lavat (L x S) 680 x  840 mm 
700 x  900 mm
750 x  1000 mm 
800 x  1000 mm

Myös erikoismitoilla

Nostokoneisto Rullavyö

Sähkönsyöttö 3-vaihevirta, 3 x 1.5 mm² 
230 V/50 Hz 16 A

Moottori 24V DC/0.42 kW

Nopeus Enintään 0.15 m/s 
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Automatisoitu lava turvapuomeilla ja 
pysähtymistoiminnolla

Lava 
Automatisoitu lava on luistamatonta 
alumiinilevyä ja sen kantokyky on 
300 kg. Lava toimii myös erinomai-
sesti tavaroiden kuljettamisen kunhan 
kuorma on kiinnitetty oikein.

Turvapuomit
Hissi on käyttövalmis kun turvapuo-
mit laskeutuvat käyttäjän ympärille. 
Tapauksesta riippuen, voi käyttäjä 
myös matkustaa hissillä seisten. 
Turvapuomit nousevat ja laskevat 
automaattisesti.

  

Turvasensorit tunnistavat jos his-
sin edessä on tavaroita tai ihmisiä. 
Turvasensorit pysäyttävät hissin auto-
maattisesti ja estävät kiilaantumisen.

Kiilaantumisen esto

 Lavahissi portaisiin T80

Lisätoiminnot ja varusteet ovat nähtävissä 
kotisivuillamme!
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Kiilaantumisen esto

Laaja valikoima varusteita ja vaihtoehtoja 
tekevät hissistä hyvin persoonallisen

 
Lisävarusteena saatava kauko-ohjain 
lisää hissin helppokäyttöisyyttä. Kauko-
ohjain on pienikokoinen ja voidaan 
pitää aina mukana. Se mahtuu hienosti 
esimerkiksi taskuun tai käsilaukkuun. 
Kaukosäätimen ansiosta kaikki hissin 
toiminnot ovat helposti käytössäsi. Voit 
nostaa ja laskea hissin lavan, kutsua 
hissin kerrokseen tai ajaa hissillä säily-
tysasennossa sekä avonaisena.

Taittoistuin
Lisävarusteena saatava taittoistuin 
tulee turvavyön kanssa. Se muuttaa 
lavahissin istuttavaksi porrashissiksi, 
jolloin hissi soveltuu myös kävellen 
liikkuville henkilöille. Istuimen kuor-
maa voidaan tarpeen mukaan kas-
vattaa 120 kg jopa 250 kg. Tämän 
varustelun yhteydessä on tilattavissa 
myös jaloille oma tuki jotta käyttö on 
varmasti turvallista ja mukavaa.

Muoviverhoilu
T80 on saatavissa hienosti muotoil-
lulla ja kestävällä ASA muovipäälly-
steellä. Materiaali on UV kestävää 
ja soveltuu parhaiten ulkokäyttöön 
säänkestävyytensä vuoksi. 

Kauko-ohjain
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Lavahissi portaisiin T80

Weststraße 48
32657 Lemgo 
info@lippelift.de
www.lippelift.com
Phone +49 (0) 52 61 / 9666-0

Hissiryhmä L&L Oy
Elotie 6 
33470 YLÖJÄRVI
010 328 5500
myynti@hissiryhma.fi
myynti@kotihissi.fi

LIPPE Lift GmbH Kiinnostuitko? 
Mikäli teille jäi kysymyksiä tai haluatte lisätietoa,  
älkää epäröikö ottaa yhteyttä. 

Ensimmäisestä puhelinsoitosta hissin asennukseen ja 
ylläpitoon, saatte kaiken tämän meidän kauttamme. 
Kuuntelemme toiveitanne yksilöllisesti ja voimme 
jopa tehdä sopivia räätälöityjä ratkaisuja tarpeidenne 
mukaisesti.

✔ Maanlaajuinen yhteistyöverkosto
✔ Ilmainen katselmus koulutetulta ammattilaiselta
✔ Lisätietoa avustuksista ja eduista
✔ Paikan päällä tapaaminen ja tarkka mitoitus
✔ Referenssikohteet
✔ Koulutetut asentajat
✔ Huolto, korjaus ja varaosat

Konsultointi Tarkka kohde  
kohtainen mitoitus

Suunnittelu ja tuotantoaika
noin  4 – 6 viikkoa

Asennus
n. 1 päivä per kerros

Kaikki tämä meidän kautta


