
CAMA STOLELIFT
TIL LIGE TRAPPER

LIFTE I SÆRKLASSE FRA



Tilpasset til dit hjem

Ryglæn og sæde leveres i flere farver og kvaliteter

Stof Vinyl

Sæde slåes op når 
liften er parkeret

Fodplade slåes op elektrisk, 
udstyret med klemlister

Lige eller 
kurvede armlæn

Specifikationer:
Løftekapacitet:   130 kg.
Hastighed:  0,11 meter/sekund.
Bom og lad motor: 24v DC
Forsyning:   220v AC/batteri
Konstruktion:  Aluminiumsskinner på trappe
Drivmekanisme: Tandstang.
Fjernstyring:  Infrarød

STOLELIFT
Når du vælger en stolelift til din trappe, sikrer du en ideel 
løsning. Aluminiumsskinnen gør at denne stolelift kan 
monteres på stort set alle trapper. 

Flyt mellem alle etager i dit hjem med maksimal komfort 
og sikkerhed. Hvis du har en trappe med sving, kan vi 
også hjælpe dig. 

Sikkerheds bælte



andre brugere på trappen. Som alternativ kan liften 

også monteres med en skinne med et lille sving for 

enden af trappen, som parkerer liften ved siden af 

trappen og derved efterlader indgangen til trappen helt 

åben.

TRYGHED

Stoleliften er forsynet med elektriske sensorer, som 

straks stopper liften, hvis den møder forhindringer på 

trappen. Med et drejeligt sæde er det muligt for 

brugeren at komme et godt stykke ind over det øverste 

trin på trappen, hvilket giver brugeren en sikker på- og 

afstigning af liften.

I liften er der indbygget et selvjusterende køreværk, der 

i kombination med skinnen sørger for et roligt, stabilt og 

næsten støjfrit løb. Uafhængig af stigningsvinklen 

forbliver stolen altid vandret, hvilket gør det behageligt 

for brugeren under kørslen.

STOLELIFT - TIL LIGE TRAPPER

Denne stolelift giver brugeren frihed på trappen og 

forbedrer mobiliteten i hjemmet. 

Stoleliften er designet til at passe ind i alle typer 

boligindretninger og er udstyret med det nyeste tekniske 

udstyr. Det betyder at sammen med fordele som sikkerhed, 

pålidelighed og stor komfort, er det også muligt at tilpasse 

liften, så den bliver en del af interiøret. Betrækket på 

stolesæde og ryglæn fås i flere farver og materialer.

Den er konstrueret til rolig og driftsikker brug, og stoleliften 

leveres i flere udstyrsvarianter. Stoleliften leveres med 

farvetilpasset sæde, trykknapper eller joystick og som 

stå-model.

Ved flytning er det muligt også at flytte liften med, og 

tilpasningen til den nye trappe er ikke noget teknisk 

problem.

Når liften ikke er i brug, kan fodstøtte og armlæn foldes 

sammen, så liften bliver kompakt nok til at skabe plads til 

Mål:
  Vægskinne:    125 mm.
  Parkeret bredde:  385 mm.
  Udslået bredde:   660 mm.
  Sædehøjde:    446 - 600 mm.

Sikkerhedsdetaljer:
       Overhastighedsvagt og bremse
       Endestop
       Sikkerhedssele
       Ved strømsvigt kan liften stadig benyttes
       CE mærket
       Trykfølsomme flader der stopper liften ved 
       påkørsel

STOLELIFT
Når du vælger en stolelift til din trappe, sikrer du en ideel 
løsning. Aluminiumsskinnen gør at denne stolelift kan 
monteres på stort set alle trapper. 

Flyt mellem alle etager i dit hjem med maksimal komfort 
og sikkerhed. Hvis du har en trappe med sving, kan vi 
også hjælpe dig. 



CAMA Lift APS - Ellehammervej 6 - DK - 9900 Frederikshavn 
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Flere CAMA Lift produkter

Platformslift Platformslift m.
sving

Lodretlift

 CAMA er Danmarks største og 
ældste producent samt 
leverandør af trappelifte til 
handicappede.

CAMA værdsætter kvalitet og 
design højt. Vi gør store 
anstrengelser for at indpasse 
trappeliftene til de 
omgivelser, de er blevet købt 
til. 

Platformslift 
lige trappe

Stolelift til 
trappe m. sving


