
STOPNIŠČNO DVIGALO  - 

STOL ZA RAVNA STOPNIŠČA 

CASTER 



STOPNIŠČNO DVIGALO -  STOL»HOMEGLIDE«    

   (za ravna stopnišča) 

 Živite aktivno in neodvisno s pomočjo stopniščnega dvigala 

 Premikajte se varno in udobno po vseh etažah vašega doma 



 Preprostost  

 Hitra, čista in diskretna montaža v vašem domu 



 Enostavna upravljalna  

        ročica -  joystick 

 Varnostni pas, ki skrbi za 

varnost med vožnjo z vašim 

stopniščnim dvigalom 

 Daljinski upravljalnik, ki 

omogoča, da stopniščno    

dvigalo   prikličete ali ga    

parkirate - v zgornji ali   

spodnji del vašega stopnišča 

 Ročno vrtljiv sedež—

enostavna upravljalna 

ročica   



ERGONOMIJA IN FUNKCIONALNOST 

da bo življenje lažje 
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 Aluminijasta vodila:       

vitek dizajn, ki         

poskrbi za moderen   

in diskreten izgled na 

vsakem stopnišču 





DIMENZIJE STOPNIŠČNEGA DVIGALA 

* DIMENZIJE SO V MM 

Širina zloženega  

stola—372 mm  





    TEHNIČNI PODATKI 

Moč motorja 280 W 

Baterije 2 × 12V bateriji - skupaj 24V 

Sistem vožnje Zobnik in zobata letev 

Vodila 

Dolžina do 5m, serijsko 2 × 2,5m 

Ravna postavitev; vodila iz aluminija 

Opcijsko: avtomatsko zlaganje vodil - z doplačilom 

Nosilnost 
146 kg (do naklona 45°) 

127 kg (pri naklonu nad 45°)  

Hitrost vožnje Max. 0.12 m/s 

Naklon stopnišča Od 28° do 53°  

Upravljanje  
Upravljalna ročica na naslonu sedeža 

2 × daljinski   upravljalnik  

Varnost 
Senzor za ovire v naslonjalu za noge, elektromagnetna 

zavora, varnostni pas 

Sedež 

Ročno vrtljiv sedež, 2 zložljiva naslonjala za roke 

 Sedež izdelan iz blaga, ki je odporno na tekočine in 

ogenj, v bež barvi 

Ostalo 
Izvedba za notranjo uporabo, tirnica prilagojena           

naklonu stopnic 



DALJINSKI 

UPRAVLJALNIK 

POLNILEC 



VARNOST IN UDOBJE 

HomeGlide  je v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi,  

kar zagotavlja najvišjo raven storitve in  kakovosti. 







Avtomatsko zlaganje vodil 
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