
Használt hernyótalpas lépcsőnjáró kölcsönzés   Medibog Kft / Kecskemét  06 30 2328286
Ideigelenes van csak szüksége segítségee a lépcsőn való feljutásban ? 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! "
A következő filmecskék különféle típusokat mutatnak be, és beavatnak a használat rejtelmeibe:    AUER     TK-100     MK3

Kattintson a sárga mezőkre !

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
medibog@medibog.hu

ezermester.hu/cikk-4766/Hernyotalpas_lepcsonjaro
//hu.wikipedia.org/wiki/Herny�talpas_l�pcs�nj�r�
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A hernyótalpas lépcsőnjáró, vagy lépcsőmászó, egy akadálymentesítő eszköz, mely a kerekesszékesek segítségére van a lépcsőn való közlekedésben. Kell hozzá egy segítő is. A gép fogazott hevedere a lépcsőfokok éleibe kapaszkodik. Minél több lépcsőfokot ér át, annál könnyebb használni. A lépcsőn felfelé induláskor még csak egy élbe tud kapaszkodni, akkor kis segítség nem árt neki, de utána már a gép segíti a kerkekesszékest feljutni a lépcsőn. Lefelé menet a lépcsőtől való elváláskor kell jobban vigyázni.
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https://www.youtube.com/watch?v=EMeVu4EO6YU  
https://www.youtube.com/watch?t=34&v=o-oBdeFWuvE
https://www.youtube.com/watch?v=nDCfkJBlxOs
www.megbizhatoceg.com/show,9789,medibog-kft-
www.medibog.hu
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A képen egy japán gyártmányú hernyótalpas lépcsőnjáró látható. Ez a berendezés is a megbízható típusok közé tartozik. Nem könnyű jó állapotú használt berendezést találni. Ha valaki hosszabb távon gondolkozik, és tartósan szüksége van egy berendezésre, páldául hivatalos akadálymentesítés céljára, mert enélkül nem üzemeltetheti patikáját vagy orvosi rendelőjét, érdemes az új berendezések után is érdeklődni.
Sok pályázatnál a kapott támogatást nem szabad használt gép vásárlására költeni.
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A helyszíni próbát semmi sem pótolja. Itt nem csak az adott lépcső megfelelőségét kell leellenőrízni, hanem a kezelő rátermettségét is, képes-e a gépet megfelelően használni. Fontos, hogy a mozgatott személy ne féljen a gépben. 

Ahol van lift, érdemes a lift méreteit is tisztázni. A többségüket igen szűkre szabták. Vegyük figyelembe, hogy a gépen kívül a mögötte álló kezelőnek is el kell férnie. 
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Íves lépcsőhöz egy másik szerkezet, a lépcsőkuli való. Az is kölcsönözhető ! Keresse a Medibog honlapján !
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Az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ a Medibog Kft részére "Megbízható Cég Tanúsítványt" állított ki.


