Smarta funktioner för optimerad installation

Din stil, ditt val, din personlighet, din Flow
Flow är den enda trapphissen på marknaden som

Det går dessutom att ”svänga runt hörnet” uppe

klarar att färdas utefter trappan med stolssitsen

och nere för att skapa en säker och bekväm av- och

vriden så att fri passage skapas för knän och

påstigningsplats en bit från trappan. ASL Technology

huvudhöjd.

ASL

erbjuder en avancerad konfiguration av gejdskenan

Technology, gör att trapphissen Flow passar de

och behovet av en så kallad fällskena vid nedre

flesta trappor, raka, svängda och även spiraltrappor

stannplanet elimineras.

Denna

unika

finess,

kallad

oavsett installationssida i trappan.

ThyssenKrupp Accessibility är en av de första tillverkarna av
trapphissar med över 60 års erfarenhet i branschen
ThyssenKrupp Access kan utan tvivel säga att de
är en av de största leverantörerna av svängda
trapphissar i världen och har en av de mest avancerade
tillverkningsmetoderna med 3D-lasersvetsning som
möjliggör exakt passform för produkten till den
individuella trappan. ThyssenKrupp Access eftersträvar
att förbättra produktionsprocessen för att nå den
högsta standarden i industrin. Nyckelkompetenserna är
därför nytänkande, kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet.

Säkerheten framför allt
Trapphissen är certifierad enligt EN 81-40 och Maskindirektivet 2006/42/EG.

Nödsänkning

Batterierna laddas automatiskt vid varje laddstation för säker användning av
hissen även vid strömavbrott.

Säkerhetsbälte

Säkerhetsbältet tillsammans med svängda armstöd erbjuder en bekväm och
säker sittställning.

Unika indikeringssignaler

Flow har inbyggda varnings- och indikeringssignaler, som t ex indikerar om
hissen inte laddar, om den stött på hinder, startar färd och framförallt då den
nått ända fram till ändläget.

Klämskydd

Flow är försedd med klämskydd på utsatta ställen, för att säkerställa att hissen
automatiskt stoppas om den kommer i kontakt med ett hinder under färd.

Gör din trapphiss personlig
Flow är en del av ditt hem. Därför bestämmer du hur den ska se ut. Till Flow finns tre lättanvända
standardjoysticks att välja mellan som sätts i armstödet. Det finns även en ergonomisk joystick om så
önskas.

Friheten av att enkelt kunna utföra dina dagliga rutiner

Väggmonterade hit- och parkeringskontroller placerade ovanför

Flow startar med en mjuk och

och nedanför trappan möjliggör för dig att tillkalla, sända och

tyst rörelse på ditt kommando.

parkera trapphissen trådlöst. Flow-stolen fälls enkelt upp och ner
och är lätt att sätta sig i.

ASL Technology
Med hjälp av ASL Technology, programmeras
stolen att vridas till optimal position under
färd. Detta ger maximalt med utrymme och
tillförsäkrar en bekväm och ergonomisk
position.

Flow

kan

installeras

närmare

trappstegen och på den sida av trappan
som man föredrar. Din trapphiss tar mindre
utrymme och din trappa förblir användbar
för resterande familjemedlemmar.

• Flow programmeras att vrida sig under färd samt vid
stannplanen för att erbjuda säker och bekväm av- och
påstigning.
• Fotplattan placeras längre från drivenheten, vilket ger
mera knäutrymme än på konventionella trapphissar.
• ASL Technology jobbar under färd. Du undviker därmed
att stolen endast kan rotera på stannplanen.

Med hjälp av ASL Technology

Ovanför trappan kan stolen

Efter användning kan Flow-

vrider sig sits och fotplatta

rotera från trappan mot

stolen enkelt fällas ihop och tar

automatiskt till optimal position

stannplanet för att säkerställa

minimalt med plats.

under färd.

en säker och bekväm

Klädsel

avstigning.

Tyg

Vinyl

Elegant – Läder

Bekvämlighet- läder med extra stoppning

Gejdskena

Specifikation
• Trådlösa stannplanskontroller för att kalla och sända iväg hissen även till parkeringsläge.
• Nödsänkningsfunktion.
• Märklast (lastkapacitet) 125 kg.
• 4 olika sorters joysticks att välja mellan som även fungerar som nyckel och nödstopp.
• Batteridriven trapphiss vilket gör att den fungerar även vid eventuellt strömavbrott.
• Gejdskena diskret utformad som enkelrör med 80 mm diameter.
• Klarar lutning upp till ca 70 grader och liten svängningsradie.
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Valmöjligheter
• Installation i inner- eller ytterkurva.
• Möjlighet till extra parkeringsläge med laddstation utefter trappan.
• Liten fotplatta som tillbehör vid trånga trappor.
• Ergonomisk joystick.
• Manuell eller automatisk stolsvridning. Automatisk stolsvridning med ASL Technology, erbjuder
fri passage även om trappan är trång eller takhöjden liten.
• Diskret gejdskena med enkelrör.
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