
Stratos lavahissi on täydellinen ratkaisu toteuttaa suorat ja kääntyvät portaikot sekä sisällä, että ulkona, 
pyörätuoliliikkujille  esteettömiksi. 300 kg:n nostokapasiteetti, takaa vakaan kyydin isommillekin sähköpyörätuoleille. 
Esteettisen ja käyttäjäystävällisen suunnittelun ansiosta Delta porrashissi soveltuu mihin tahansa ympäristöön, 
parantaen käyttäjänsä itsenäisyyttä ja elämänlaatua.

Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän ja luotettavan suorituskyvyn. Stratos hissi on edullinen tapa tehdä portaikoista 
esteettömiä huomioiden korkeimman turvallisuuden sekä laatu standardien täyttymisen. Erittäin ohuen ja pienikokoisen 
rakenteen ansiosta kori vie vain vähän tilaa, pitäen portaikon esteettömänä.

Lavahissi suoriin ja kääntyviin portaikkoihin
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Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kaiteet ja taso ovat vaihtoehtoisesti valittavissa 
tuomaan hissille tyylikkyyttä.

Vankka alustamekaniikka soveltuu 
asennettavaksi myös kylmään tai märkään 
ympäristöön.

Luotettavuus
Vankka nostolavan mekaniikka ja 
viimeistelty elektroniikka, takaavat 
huoltovapaan suorituskyvyn ja 
korkean luotettavuuden, myös 
kosteissa ja kylmissä olosuhteissa.

Laatu ja turvallisuus
Hissin turvamekanismit täyttävät 
korkeimmat tekniset standardit. TUV 
hyväksytty, Eurooppalainen normi 
81-40.

Mukavuus
Täysin automaattiset nostolavan 
toiminnot ja ergonomiset 
hallintalaitteet, takaavat helpon ja 
mukavan hissin käytön.

Saatavana mihin RAL- sävyyn tahansa, 
auttaen hissiä sulautumaan tyylikkäästi 
ympäristöönsä tai tuomaan väriä harmaisiin 
tiloihin.
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Stratos lavahissi



Stratos lavahissi

Tyylikäs ja moderni hissi, joka sopii 
mukavasti jokaiseen ympäristöön.

Vahva ja vakaa taso antaa helpon ja turvallisen 
hissikyydin.

Tärkeimmät Stratos 
porrashissin edut

- Erittäin ohut ja esteettinen muotoilu 

- Asennukset todella kapeisiin portaikkoihin

- Mahdollisuus toteuttaa nostolava myös                   
mittatilaustyönä

- Saatavana kaikissa RAL- väreissä, sekä 
ruostumattomasta teräksestä valmistettuna

- Saatavana sisä- sekä ulkotiloihin

- Nostolavan näyttö kertoo hissin vika- sekä 
käyttötilat

- Lavakehys sekä mekaaniset osat ovat 
rakennettu kiinteistä teräsosista, jotka tekevät 
hissistä kestävän ja suojatun vandalismia 
vastaan

- TUV- hyväksytty ja valmistettu 
Eurooppalaisen standardin 81-40 mukaisesti



Nostolavan ohjainkampi varustettuna 
kierrejohdolla, mahdollistaa mukavan 
hissin hallinnan, käyttäjän istuessa 
pyörätuolissa tai kääntyvällä 
istuinalustalla.

Tason kutsupainikkeet tyylikkäällä 
muotoilulla, voidaan käyttää irtonaisina 
kaukosäätiminä tai kiinnittää 
seinärakenteeseen hissin läheisyyteen.

Nostolavan ohjaus Joystick 
saatavilla lisävarusteena.

Stratos - Tekniset ominaisuudet

Virallinen  
kumppani:

Yhdessä tarjoamme esteettömyyden!
Saadaksesi lisätietoja, ota yhteyttä:

Lavahissi portaikkoon

Tuolihissi portaikkoon

Vertikaali lavahissi

Allashissi

Porraskiipijä

Nostokapasiteetti Standardi 225kg (vaihtoehto 300kg)

Nostolavan leveys (min-max) 600 – 900 mm

Nostolavan pituus (min-max) 700 – 1300 mm

Mahdollinen nostokulma 0 – 47°

Nopeus 0,06 – 0,15 m/s

Äänitaso Under 60dB

Toiminta lämpötila +45°C down to -15°C

Pienin säilytystilan leveys 360 mm 

Sähkönsyöttö (laturille) 1 × 230V / 50–60Hz

Sertifikaatit            TÜV sertifioitu EN 81-40
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