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Person/kørestol lift

JP RB 150
Person/kørestol lift

JP RB 150. kombineret person/kørestol
lift, kan leveres med løftehøjde fra 0,5 m
op til 3 m og er en god alternativ løsning
til trationelle lifte monteret į lukket skakt.
JP RB150. Specialt designet til opstilling
hvor der er begrænset eller ingen fastgørelses muligheder mod vægge og andre
bygnings dele, liften er selv bærende og
kræver ingen forsætning (grube) į nederste plan, kun et plant bærefast underlag.

,kan leveres į malet eller rustfri udgave
med glas/polykarbonat eller stål panel
indfatninger į stol sider og døre.
JP RB 150. Har et minimalt plads behov, med et indvendig stol mål på BxL
1000x1400 m/m ,kan liften monteres på
et gulv areal på BxL 1300x1770 m/m.

JP RB150. Kan monteres både inde og ude

JP RB150. Liften leveres med standard 24 mrd. garanti.

Kort beskrivelse
•

Udført į moderne stilrent  
letvægt design.

•

Rustfrit stål konstruktion som
ekstraudstyr

•

Minimal plads behov.

•

Høj  sikkerheds standard

•

Enkel at betjene.

•

Grube / forsætning į nederste stop
position ikke nødvendig.

•

Kan monteres på 1 arbejdsdag.

•

Minimale drift omkostninger.

•

Tilslutning. 220V +J

Specifikationer

Løfte højde

Kørestol brugere, dårligt gående
personer, gods transport
Indendørs/ udendørs
Fremstillet į korrisionsbestandig
materialer
Fra 500 mm til 3000 mm

Antal stop

2 med gennemgang

Maximum løfte kapasitet
Standard platform
størelse
Drift hastighed
Cabine højde

400 kg
1100 x 1400 m/m (standard)
kan leveres į andre dimensioner
0.15 m/s
1100 mm

Døre

950 x 1100 mm

Driv middel

Belt/gear motor
220-240 V, 1 phase, 25A; 380-400
V, 3 phase, 20A, 50 Hz
Kontrolpaneler belysning
Elektrisk sikkerhedsramme under
platform

Anvendelse
Montage

El tilslutning
Belysning
Klemsikring
Håndlister

Intregreret į begge sider af kabine

Maskinrum
Stol gulv

Indbygget į lift
Anti slip diamond plade

Lift overflade

RAL 7030 (standard)

Tilvalgs muligheder
PLATFORM dimensioner
800 x 1400mm
900 x 1400mm
1000 x 1400mm
Døre
Automatisk øverste stop
Automatisk nederste stop
Auto dør lukker
CONTROL

Extern monteret kalde/sende station

FINISH
Lakeret valgfri ral farve
Børstet rustfrit stål

Vi  tænker altid på dagen į morgen, da vi ved at vejen til succes er at imødegå kundernes ønsker.
Vi elsker udfordringer og   kan  løse de fleste af vores kunders ønsker hurtigt og effektivt,  
vi er ikke bange for at give os į kast med opgaver andre ikke vil   eller har mulighed for at
løse. Har de opgaver der volder dem kvaler, er de altid velkommen til at kontakte os for en
uforbindende snak og om muligt vil vi  tilbyde dem en acceptabel løsning  af opgaven. Vi har en
målsætning ,at gøre sagsbehandlingstiden så kort som det er os  muligt. Det umulige klarer vi
straks, miraklerne tager lidt længere tid.
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