
EasyLift

SPAR PLASS MED
ELEGANSE



EasyLift gir familier med barnevogn og rullstolbrukere enkel adkomst på steder hvor 
det er små nivåforskjeller som skal forseres. Passer godt på flyplasser, restauranter, 
kantiner, kontorer og andre offentlige bygnigner.



Flere arkitekter har bidratt til designet på Easylift, 
og dette har gjort at denne er en av de mest ele-
gante lavløfterene i vårt produktsortiment. Den har 
rene linjer og en svært fleksibel oppbygging, noe 
som gjør at den enkelt kan tilpasses omgivelsene.

Easylift har en maksimal løftehøyde på 125cm, og 
er intiutiv og lett å bruke. Den er svært stabil og har 
fire løftemotorer som styres synkront og presist. 
Den er beregnet for innendørs bruk

EasyLift har en solid klemplate under hele 
plattformen som sikrer mot fastklemming og skader.

MED GOD HJELP

FRA ARKITEKTER



Tekniske spesifikasjoner

Løftekapasitet 400kg. jevnt fordelt

El.tilkobling 230V/50HZ/10A

Løftehøyde Intill 125cm.

Drift 2 min./18min.

Betjeneingselementer Tilkallingsbrytere på øvre og nedre plan. Trykknapp på selve plattformen
for å betjene opp- og nedkjøring.

Plattformstørrelse To standardversjoner: EasyLift 800: (B x L) 800 x 1400 mm
EasyLift 900: (B x L) 900 x 1400 mm (offentlig)

Glass Sotet eller klart

Montering EasyLift monteres uten inngrep ieksisterende bygning og plasseres på
plant underlag/gulv. Plattformen festes i nivåskillet slik at bevegelsen blir 
stabil. Stikkontakt må monteres om det ikke er tilgjengelig.

Tillegsutstyr Sikkerhetsbom i stedet for slagdør på øvre stopp.Trådløse 
tilkallingsbrytere. Kan tilrettelegges for eget belegg i plattformgulvet.
Kan leveres i alle RAL-farger. Håndholdt fjernkontroll.Kan senkes ned i 
gulv for å slippe påkjøringsrampe. Nøkkelbryter kan leveres.

TELEFON: 21 97 97 50

TK Home Solutions
Brobekkveien 38
0598 Oslo ©
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Innovativ og lekkert design
Behagelig og stabil transport
Enkel å integrere i både nye og eksisterende
bygninger
Ikke behov for store bygningsmessige endringer,
kun et rett gulv og godt feste i veggen
Sikker å bruke
Batteribackup sikrer at den kjører ved 
strømstans

Typegodkjent og CE-merket.


