
 

 

Cama Handi 7 porrashissi suoriin portaisiin - lavamallinen porrashissi pyörätuoli- ja rollaattorikäyttäjille 

- toimintavarma ja helppokäyttöinen porraskaidehissi 

- mitoiltaan ja muotoilultaan tilasäästävä porrashissi 

- julkisiin että yksityisiin kohteisiin 

- johde on kestävää anodisoitua luonnonväristä alumiinia 

- CE-merkki, Konedirektiivi 2006/42/ EC, TÜV, BSI ja NS-normi 

- takuu on 2 vuotta huolto-ohjelman mukaista ylläpitoa vastaan 

- valmistaja Cama Asp, Tanska 

  
Asennus:  

- joko omalla tukirakenteella tolppa-asennuksena tai kantavaan seinää vasten 

- kantavuus on 225 tai 300 kg riippuen kiinnitystavasta 

- kun johde tulee omalla rakenteella, varustetaan johteen tausta turvapaneelilla 

- hissin nousukulma on oltava välillä 20 - 45 astetta 

- toimii suorasähköllä 1 x 230 V, joten hissiin ei tarvitse vaihtaa määräajoin kalliita akkuja 

Varustus:  

- värisävy vakiona on RAL 7035  

- vaihtoehtoisesti ajoyksikön ja lavan RAL -värisävyn voi valita vapaasti RAL- värikartasta lisähintaan* 

- rollaattorikäyttäjät on huomioitu taittoistuimella*  

- hissi on mahdollista varustaa liikkuvan hissin huomiovalolla, joka varoittaa muita kulkijoita* 

- käyttäjä ohjaa hissiä helppokäyttöisellä sauvaohjaimella 

- hissiin on saatavana avustajan spiraalikaapeliohjain* 

- tasoilla on langattomat kutsu- ja lähetyspainikkeet 

- käynti hissilavalle voi tapahtua niin lyhyeltä kuin pitkältä sivulta riippuen kohteen tilasta 

- ajoliuska voi olla maksimissaan 270 mm pitkä 

- vakio lavakoot ovat (pituus x leveys) 1000 x 800 tai 950 x 780 mm 

- lavaleveyttä voi kaventaa 50 mm:n ja pituutta lyhentää/pidentää 100 mm:n jaksotuksin 

- lavan maksimi pituus on 1250 mm  

- voidaan varustaa ensimmäisen portaan eteen laskevalla suoralla pystylaskulla, jos alatasolla on tilaa 

rajoitetusti 

*tähdellä merkityt ovat lisävarusteita  



 

  
- hissi kestää myös ulkokäytön  

edellyttäen talvikunnossapitoa 
 

- käytön mukaan toimivat hissin 
turvapuomit ja ajoliuska sulkeutuvat 
lähdettäessä matkaan ja avautuvat 
saavuttaessa kerrostasolle estäen 
pyörätuolin hallitsemattoman liikkeen 
matkan aikana 

- lisävarusteena on saatavana 
ilkivaltasuojaus turvapuomeille 
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