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mobil: +36 30 2328286
fax.: 76 486361

Ismerje meg termékeinket !
kattinson a kiválaszott termékre

HBL emelőlapok
Herkules MB1000 emelőlap
emelőlap
Herkules MB1300 emelőlap
Lippe Konstanz korlátlift
Lippe T80 korlátlift
MK3 hernyótalpas lépcsőnjáró
Hernyótalpas lépcsőnjáró
Lépcsőkuli

HBL emelőlapok
Egy sokoldalú emelőlap család

Választható emelési magasságú és lehajtási irányú
emelőberendezések kerekesszékkel közlekedőknek
Teherbírás: 225 kg
Áramszükséglet: 230 Volt / 10 Amper
Akna nélkül is telepíthető
Egyenes, vagy a felhajtásra merőleges
lehajtással

Választható elrendezések
- lehajtás jobbra, motor a bal oldalon
- lehajtás balra, motor a jobb oldalon
- egyenes lehajtás, motor a bal oldalon
- egyenes lehajtás, motor a jobb oldalon
- ajtó balra nyílik, ajtó
- ajtó jobbra nyílik
Ajtó csak az egyenes áthajtású berendezésekhez rendelhető.
Az alapkivitelnek nem része, akár “házilag” is elkészíthető.
Fontos, hogy megakadályozza a leesést a lehajtás szintjéről
az alsó helyzetben lévő szállítólapra.

Szűk lépcsőházakban a lifthez vezető lépcső gyakran jelent
nehézséget a kerekesszékeseknek. A képen látható kialakítás
sokat segíthet.
Medibog Kft Kecskemét, www.medibog.hu 06 30 2328286
lapozz !

A táblázatban található emelési magasságok az adott típus maximális emelési magasságát jelentik. Ennél kisebb
tetszőleges magasságra képes emelni, hogy pontosan mi az igény, előre meg kell adni.

Letölthető katalógus: németül / angolul

A gyártó honalpja:

Youtube video: HBL600

A forgalmazó honlapja:
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Megnevezés: Kerekesszék lift (Emelőlap )
Funkció: Segítségével egy kerekesszékben ülő személy magasságkülönbségeket
hidalhat át, akár az őt kísérő személlyel együtt.
Biztonság: Megfelel az EU szigorú biztonsági követelményeinek, melyről a
géphez adott bizonyítvány tanúskodik.
Típus: MB 1000
Gyártó: HERKULES HEBETECHNIK GmbH
Falderbaumstr. 34
34123 Kassel / Németország
Műszaki adatok
Teherbírás

300 kg

Emelési magasság

1000 mm

Engedélyezett környezeti hőmérséklet

-5 - 50 Celsius fok

Befoglaló méretek rámpa nélkül

1700 x 1190 x 1070 mm

Emelőlap mérete rámpával

1950 x 830 x 55 mm

Hajtás

2 db egyenáramú motor 0,2 kW
24 V 30 % ED önhűtő fékek

Függesztő elem

Orsó hordozó anyával

Teher felvétel

Megvezetett lap, 1m magasan korláttal

Hálózati feszültség

240 V / 16 A ( 16 A biztosíték )

Emelési sebesség

kb. 0,015 m/s ( teherfüggő )

Zajterhelés

60 dB alatt

Kültéri használatra is alkalmas. Az elektromos berendezés megfelel az IP 65-ös és a
VDE védettségi előírásoknak. A korrózióvédelem a megfelelő alapanyagok
kiválasztásával biztosított. Az alváz tüzihorganyzott. Az ollók korrózióálló lakkal
vannak bevonva. A felső rész rozsdamentes anyagból készült.
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Mivel a berendezés működtetése nem hidraulikus munkahengerekkel történik, nem
kell tartani az elcsepegő olaj környezetszennyező hatásától.
Telepítéséhez nincs szükség süllyesztékre és ipari áramra, így gyorsan és minimális
ráfordítással üzembe lehet helyezni.

Angol nyelvű prospektus
3
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Megnevezés: Kerekesszék lift (Emelőlap )
Típus: MB 1300
Gyártó: HERKULES Reha GmbH
Falderbaumstr. 36
34123 Kassel / Németország

Műszaki adatok
Teherbírás

260 kg

Emelési magasság

1205 mm
A talajtól 1275 mm

Engedélyezett környezeti hőmérséklet -5 - 50 Celsius fok
Befoglaló méretek rámpa nélkül

2010 x 1260 x 1300 mm

Lap mérete rámpával

2350 x 900 x 70 mm

Hajtás

2 db egyenáramú motor 0,2 kW
24 V 30 % ED önhűtő fékek
Orsó hordozó anyával

Függesztő elem
Teher felvétel
Hálózati feszültség

Megvezetett lap, 1m magasan
korláttal
240 V / 16 A ( 16 A biztosíték )

Emelési sebesség

kb. 0,015 m/s ( teherfüggő )

Zajterhelés

60 dB alatt

Kültéri használatra is alkalmas. Az elektromos berendezés megfelel az IP 65ös és a VDE védettségi előírásoknak. A korrózióvédelem a megfelelő
alapanyagok kiválasztásával biztosított. Az alváz tüzihorganyzott. Az ollók
korrózióálló lakkal vannak bevonva. A felső rész rozsdamentes anyagból
készült.
Különösen kedvezőtlen időjárási feltételek esetén ( jég, hó, jeges eső ) ajánlott
a berendezést letakarni.
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Főbb méretek

Angol nyelvű prospektus

Egyenes lépcsők akadálymentesítésére
javasoljuk a Konstanz
korlátliftet.
Gyártója a német:

Magyar forgalmazója a Medibog Kft / Kecskemét
www.medibog.hu
medibog@medibog.hu
0630 2328286
Telepíthető kültéren és beltéren is, falra vagy oszlopokra
Teherbírása: 300 kg
Akkumulátoros működtetésű, így áramszünet esetén is üzemképes marad
Hajtás: 12 Volt / 0,55 kW

Elektromos táplálása 230 Volt, a két véghelyzetben elhelyezett automata
akkutöltőket kell árammal ellátni.
Vezérlése távirányítókkal, és a gépen elhelyezett spirálkábeles
nyomógombokkal történik.
Az esetleges túlterhelésre figyelmeztet.
Több színben rendelhető, hogy a környzetéhez legjobban illeszkedjen.
CE minősítéssel rendelkezik

A berendezés felhasználásának fontos feltétele,
hogy a lépcsőnjáró pályája nem tartalmazhat íves
elemeket. A lépcsőn nem lehet pihenő vagy
lépcsőforduló
Amennyiben íves elemekre is szükség van, ezen
gyártó másik típusát, a T80 lépcsőnjárót ajánljuk
figyelmükbe !

Lippe Lift

T-80

Korlátlift ( Lépcsőjáró, mozgássérült lift )
Főbb részei

1. Vezérlő elem
2. Kulcsos kapcsoló
3. Vészleállító
4. Burkolat rögzítő
5. Burkolat
6. Főkapcsoló
7. Kapaszkodó korlát
8. Vészjelző
9. Felnyíló korlát
10. Felhajtható ülőke
11. Alsó burkolat
12. Elülső ráhajtó lemez
13. Hátsó ráhajtó lemez
14. Lábléc
15. Oldalsó felhajtó lemez
A 8. 10. és 15. tétel
opcionális, nem része az
alapkivitelnek

Műszaki adatok, méretek
Teherbírás: 300 kg
Hajtás: Támasztóláncos, 24 VDC / 0,55kW
Sebesség: 0,15 m/s
Lépcső maximális meredeksége: 60 o
Emelőlap mérete: 800 x 1000 mm
Rádiófrekvenciás jeladó a végpozíciókba híváshoz
A korlát egyenes és íves szakaszokból is állhat, képes a
lépcsőfordulókban is közlekedni.

Gyártó
Forgalmazó

Lippe Lift- und Anlagebau GmbH / Németország
Medibog Kft / Kecskemét
Tel.: 06 30 2328286
Fax.:
06 76 486361

www.medibog.hu
medibog@medibog.hu

Kezelheti a rajta ülő személy, de szükség esetén a kísérő is, aki közben a lépcsőn halad.
Telepíthető
kültéren
és
beltéren
egyaránt, akár nedves környezetben is.
Képes szűk fordulókban is megfordulni,
akár csigalépcsőkön is. Az íves kialakítású
korlátok
elkészítése
előtt
gondos
helyszíni felmérésre van szükség, amit
érdemes szakemberrel elvégeztetni.
Akkumulátoros hajtása révén áramszünet
esetén is működőképes marad, ami egy
esetleges tűz esetén életmentő lehet.
Végpozícióiban - szükség esetén - az
akkuk töltése automatikusan megindul.
A környezethez illő színekben szállítható.
A parkoló pozícióban történő összecsukás
automatizálható, ami nagy segítség a
használónak
Amennyiben nincs szükség íves elemekre, az egyenes
pályákhoz való Konstanz korlátliftet javasoljuk !

A fordulás geometriája
Egy 1000x800 mm-es platóméretű korlátlift 2600 mm
széles lépcsőfordulóban képes
megfordulni ! A plató méretének
csökkentésével a szükséges
szélesség csökkenthető lenne,
de nehezíti a felhajtást ! ( És az
előírásoknak sem felel meg... )

Letölthető német/angol nyelvű
tervezési segédlet

A berendezés képes akár több emelet akadálymentesítésére is,
köztes megállókkal.
A támasztóláncos hajtás előnye ilyenkor érezhető
leginkább ! A hagyományos hajtás vonóelemes, ami
azt jelenti, hogy a korlát felső végén lévő motor egy
hajlékony vonóelemet ( acélsodrony ) teker fel és le,
ami húzza, illetve ereszti vissza a mozgó egységet.
Hosszú pályák esetén hosszú vonóelem kell, ami jobban
nyúlik használat közben, gyakran újra meg kell
feszíteni. Ennél a megoldásnál nincs nyúlás, mert
vonóelem sincs ! A speciális kialakítású korláton a
lift képes felkapaszkodni, saját, akkus hajtása segítségével ! Hogyan ? Nézze meg a videó -t.
További információkhoz juthat, ha letölti a
gyári prospektusokat !

De hívhat, vagy írhat is !

Medibog Kft
+36 30 2328286
medibog@medibog.hu

MK3 hernyótalpas lépcsőnjáró
Egyszerű, de nagyszerű !

Kell ennél egyszerűbb “vezérlőpult” ?
Felfelé menet a bal, lefelé menet pedig a jobb gombot kell megnyomni

Hogyan működik ?
- video katt ide
Hogyan kell használni ? - video katt ide
Mi történik, ha extra széles kerekesszékhez
kell csatlakoztatni ? fel kell tenni a hosszabbítót !

Ha további részletekre is kíváncsi, töltse le a
használati útmutatót: innen.
Vagy írjon: medibog@medibog.hu
Vagy hívjon fel:

Használt hernyótalpas lépcsőnjáró kölcsönzés Medibog Kft / Kecskemét 06 30 2328286
Rövid időre van csak szüksége segítségre a lépcsőn való feljutásban ? Vagy csak ki szeretne próbálni egy hernyótalpas lépcsőnjárót ?

Biztosan hallotta már a régi szlogent: " Ne sokat költsön, vegyen inkább kölcsön! "

Kattintson a sárga mezőkre !

A következő filmecskék különféle típusokat mutatnak be, és beavatnak a használat rejtelmeibe:

AUER

TK-100

Fontos tudni, hogy íves lépcsőn, vagy szűk lépcsőfordulóban a hernyótalpas lépcsőnjáró nem használható. ( Nem fér el ! )
Az ábra a minimális méreteket mutatja:

Medibog Kft Kecskemét
www.medibog.hu
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MK3

Akadálymentesítés személyre szabva – személyi akadálymentesítés – Medibog Kft

A lépcsőkuli az akadálymentesítés legegyszerűbb
és legolcsóbb eszköze.
Mozgásában korlátozott személyt lehet vele a lépcsőn
fel- illetve lesegíteni. Saját akkumulátoros hajtása van,
így a segítőnek csak minimális erőkifejtésre van
szüksége a használatához. Kezelése igen egyszerű,
könnyen elsajátítható.
Mobil berendezés, több részre bontva egy autó
csomagtartójába is könnyen befér, és oda szállítható,
ahol szükség van rá.
A lépcsőkulihoz speciális ülőkét is lehet kapni, ami
pár mozdulattal csatlakoztatható. Az ülőke külön is
használható, akár a csatlakoztatott lépcsőkulival
együtt. Előnye, hogy könnyebb és kisebb mint egy
kerekesszék, több emelet megtétele esetén ez
hasznos lehet. Viszont aki benne ül, egyedül nem
tud közlekedni vele. (Nincs hajtható nagy kereke )

További információ: katt a képre !

Működése igen egyszerű:
Négy kereke van. Működés közben felváltva kettőre
támaszkodik, kettővel pedig lépeget. Minden kerék
saját fékkel rendelkezik, ami megakadályozza a
lépcsőről való legördülést.
katt ide

Videó a működésről

Akadálymentesítés személyre szabva – személyi akadálymentesítés – Medibog

Kerekesszékhez kötött személy is
használhatja, mivel kerekesszékhez
is csatlakoztatható.
A jelenleg kapható igen sokféle
kerekesszék között sok speciális
kaialkítású is létezik, melyek vázszerkezete nem mindig alkalmas az
összekötő idomok felhelyezésére, ezek
hiányában pedig problémás a csatlakoztatás. A csatlakoztathatóság másik
feltétele, hogy a hátsó nagy kerekek
könnyen kivehető legyenek. Az újabb
kerekesszékek már mind ilyenek.

A kuli használatát megkönnyíti az
állítható magasságú fogantyú, és a
beállítható
sebesség.
A
segítő
testmagasságához és a lépcsőfokok
mélységéhez
lehet
igazítani
a
beállításokat.
Hogy ne legyen gond a csatlakoztatással
és a kerekek gyors kivételével, igény
esetén a géphez tudunk adni olyan
kerekesszéket, ami biztosan hozzá való.
Használt gépeink vannak, melyek akár
kölcsönözhetők is. A kölcsönzés
időtartama alatt el lehet dönteni, hogy a
gép megfelel-e az elvárásoknak. Ha igen,
meg lehet hosszabbítani a kölcsönzés
időtartamát, vagy akár meg is lehet
vásárolni a gépet.
Hasznos oldal a témában

katt ide

