BISON- PORRASHISSIT
Bison on englantilainen
porrashissien valmistaja, jolla on
yli 20 vuoden kokemus alalta
ja jälleenmyyjäverkosto kautta
maailman.
Erittäin laajan valikoiman ansiosta
Bison-porrashisseistä löytyy tuote
melkein mihin tahansa portaaseen
tai hintaluokkaan.
Nousukulmat 25 – 60°, käyttäjän
max. paino 180 kg asti.
Hissit toimitetaan aina
asennettuna ja tarkastutetaan
valtuutetulla laitoksella.
Lisäksi valikoimasta löytyy ammehissi
Lotus Bathlift.

Bison 80

RAKENNE
• Bison- tuolihissin kisko voidaan asentaa joko portaan
ulko- tai sisäreunaan.
• Akkutoiminnan ansiosta tuolihissi ei jätä pulaan
virtakatkojenkaan aikana.
• Kisko valmistetaan yksilöllisesti ennakkoon tehdyn
mittauksen mukaan joko suoriin tai kaartuviin
portaisiin.
• Ohjaus- ja pysäytyspainikkeet ovat oikeassa tai
vasemmassa käsinojassa valinnan mukaisesti sekä
portaidenpäässä ylä- ja alatasanteella.

TOIMINTA
• Hissin liikkeellelähtö ja pysähtyminen tapahtuvat
portaattomasti ja lähes äänettömästi.
• Suuntapainiketta on painettava koko matkan ajan ja
pysähtyminen päätytasoilla tapahtuu automaattisesti.
• Hissin akut latautuvat automaattisesti päädyissä.
• Turvavarusteina ovat:
- ohjausvirtalukko
- automaattinen pysäytys päädyssä
- päätyrajat
- turvajarru
- nopeudenrajoittaja
- pysäytyskytkimet nostimessa
sekä jalkatuessa
• Bison- tuolihissin istuin-, jalka- ja käsituet taittuvat
ylös ja jättävät portaisiin riittävästi kulkutilaa.
• Bison- porrashissit täyttävät kaikki viran-omaisten
vaatimukset.

TEKNISET TIEDOT
KISKO
Materiaali:
Kiinnitys:

Alumiinia
Kannattimilla suoraan
portaaseen tai lattiaan
Vetomekanismi:
Hammastanko/ -ratas
Portaan nousukulma: 25 - 60º
Värit:
Hopean harmaa,
kerman valkoinen
tai pronssi
ISTUIN/RUNKO
Rungon materiaalit:
Verhoilu:
Max. kuorma:
Säädöt:

PVC käsinojat, teräsrunko
Nylon- kangas
180 kg
Säädettävä istuimen korkeus
(440mm, 470mm, 500mm, 550mm)
Säädettävä käsinojien etäisyys
(450mm standardi, optiona 550 mm)

VÄRIT:
Bison 45
Mekaanisesti tai
sähköisesti kääntyvä
istuin.

Spey Grey

Bute Beige

Clova Terracotta

LISÄVARUSTEET
•
•
•
•
•
•
•

käsin tai sähköllä toimiva jatko kiskolle
joystick- ohjaus
turvavyöt
sähköisesti kääntyvä istuin
sähköisesti kääntyvä jalkatuki
3 eriväristä kiskoa
sisustukseen sopivat istuimen värit

Skye Blue

Fife Green

Kerry Pink

				
MOOTTORI
Tehontarve:
0,35 kW
Nopeus:
0,12 m/s
Akut:
2 x 12 VDC, 5 Ah
PAINIKKEET
Seinäkytkimet:
Tuolissa:

Langattomat kytkimet
ylä- ja alatasanteella
Keinukytkimet käsituessa,
Joystick-kytkimet optiona

Bison 80
Tuolista on helppo
nousta portaiden
yläpäässä.

MITAT

Alastaivutettu kisko

BISON 80
A Lattiasta jalkatukeen
B Jalkatuesta istuimeen
C Istuimesta käsinojaan
D Käsinojasta selkänojan yläreunaan
E Käsinojien väli
F
Kokonaisleveys
G Kokonaiskorkeus
H Käsinojien pituus

Stand & Perch
Erityismalli niille, joille istumaan käynti
ja nousu ovat vaikeita
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Lotus ammehissi
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Istuimen syvyys
Jalkatuen syvyys
Jalkatuen leveys
Jalkatuesta seinään
Selkänojasta seinään
Mitta kokoontaitettuna
Taivutettu kisko alaportaasta
Kiskon etäisyys seinästä.
Istuimen kääntymiseen tarvittava tila.

370
365
375
640
90/140
320
450 (min.)
730

Malli levitetyillä käsinojilla

Bison tuolihissit ominaisuuksilla johon vain harvat pystyvät.
Kuitenkin edullisin hinnoin.
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