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Stigus Swing
TIL KURVEDE ELLER LIGE TRAPPER

Den prisvindende Swing trappelift kan uden tvivl regnes for en af verdens 
mest avancerede stolelifte. Stoleliften monteres i trappens trin og ikke på 
væggen, hvilket gør at liften hurtigt og let kan installeres uden ombygning 
er nødvendig.

Liften er produceret ved brug af den nyeste og mest moderne teknologi og det tillader at Stigus Swing kan 
installeres i næsten alle typer trapper. Den automatiske sæde rotationsteknologi (ASL) gør at Stigus Swing 
stoleliften kan passes ind i en trappe der blot er 610 mm bred. Denne egenskab, som er unik for Stigus 
Swing, gør samtidig din stolelift i stand til at dreje sit sæde imens liften bevæger sig, således at du altid får 
den mest optimale kørestilling.
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Det handler om dig
Designet med tanke på din komfort. Stigus Swing er forsynet 
med et ergonomisk formet sæde som giver støtte og 
komfort. Stigus Swing leveres i en række valgfri farver så du 
kan vælge de farvekombinationer du synes passer bedst til 
din hjem. 

Kompakt og diskret
Når din Stigus lift ikke er i brug kan den parkeres ude af 
trappeløbet hvor stolen kan foldes til kun at fylde 340mm. 
Så er liften ikke i vejen for andre brugere af trappen. Stigus 
Swing har én diskret skinne der nøje følger din trappes 
form. Skinnen kan monteres i begge sider af trappen. 

Sikkerhed
Din sikkerhed er alt afgørende for os. Stigus Swing 
trappeliften er certificeret efter maskindirektivet 2006/42/
EG og  BS EN 81-40. Stolesædet kan højdejusteres så du 
kan komme sikkert af- og på liften. Når du kører med liften 
har du mulighed for at anvende en sikkerhedssele, og som 
et tilvalg kan også tilbydes kurvede armlæn der yder ekstra 
støtte og sikkerhed. Hvis liften møder en forhindring på 
trappen bringes den sikkert til standsning helt automatisk. 
Liften er batteridrevet og det betyder at du stadigvæk kan 
køre selvom strømmen i huset skulle svigte.
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Stigus Swing med 
enkeltskinne er den mest 
”intelligente” stolelift på 
markedet.
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Jeg er meget begejstret for Swing liftens design og udformning. 
Det er en kolossal lettelse for mig, at jeg ikke længere skal 
bekymre mig om at komme op ad trappen.”
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Sædet placeres altid i den mest sikre 
position når du skal stå af- eller på

Stigus Swing drejer sit sæde imens den kører, 
det betyder at det er nemt og hurtigt at stige 
af- eller på stoleliften. Ved endestationen kan 
sædet rotere så det peger væk fra trappehullet 
og det muliggør en sikker afstigning.

Indvendig eller udvendig skinne til de 
smalleste og mest stejle trapper

Selvom din trappe er smal og meget stejl er 
det muligt at installere en stolelift fra Stigus. 
Swing kan monteres tættere på trinet og 
såvel på den venstre som den højre side 
af trappen. Din stolelift fylder mindre og 
trappen er stadigvæk tilgængelig for andre 
familiemedlemmer.

Er permanent tilsluttet for at spare dig 
tid. ASL giver sikkerhed og komfort

ASL teknologien arbejder samtidig med at 
liften er i bevægelse. Derfor undgår du stop 
og sæde justering ved skinnes begyndelse, 
under vejs og ved skinnes udløb. Dette sparer 
dig tid og tilføjer yderligere sikkerhed og 
komfort.

Unik teknologi der kun findes hos Stigus 
Swing stoleliften

Dit velvære er vigtigt for os – når du vælger 
ASL teknologi drejer fodstøtten samtidig 
med sædet og det gør at dine fødder og ben 
forbliver i en naturlig og komfortabel stilling, 
hvilket aflaster dine led.

ASL
ADVANCED SWIVEL AND LEVELLING TECHNOLOGY

ASL teknologi gør Swing liften i stand til at rotere sit sæde og samtidig 
holde det i perfekt vatter i mens liften bevæger sig. Ved at rotere sit sæde 
under kørsel opnår du altid den mest sikre og komfortable sidestilling. 
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ASL teknologi bevirker 
at skinnen kan 
monteres så lavt som 
62 mm fra trappens 
trin på en lang række 
forskellige trappetyper.



Standard Stejlstart er den perfekte løsning hvis der 
er en forhindring som f.eks. en døråbning for foden 
af trappen. Med en Standard Stejlstart er der kun 
behov for 175mm afstand til det første trin. 

Hvis der er god plads for foden af trappen, kan der 
med fordel anvendes et Horisontalt Overløb som 
tillader at stolen parkeres væk fra trappeløbet. 

Er pladsen endnu mere knap, så kan skinnen 
konstrueres med en Kort-Stejlstart, der blot 
kræver 100mm afstand fra det første trin.

En Parkeringskurve giver mulighed for at parkere 
stolen ude af trappeløbet. Så er den af vejen.

Standard Stejlstart

Horisontalt Overløb

Vertikal ‘Kort-Stejlstart’

Parkingskurve
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Valgmuligheder
DET HANDLER OM DIG

Når du vælger en Swing trappelift, opnår du den bedste pasform til din 
trappe. Med en enkelt diskret skinne kan vi skræddersy en løsning der 
passer til enhver trappe.

Skinne

Grå Hvid/Grå Beige/Brun Brun/Grå

Farve

Special RAL farve fås på bestilling.
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Betræk

Rød

Mørk Brun

Grå

Beige

Maroon

Rød

Sisal

Vinyl:

Stof:



8   •   Stigus.dk

Armlæn

Brugerbetjening og fjernbetjening

Lige Kurvet

Stigus Swing skinnen kan føres over flere etager. 
Maksimal skinnelængde er 34m.

Joystick Fjernbetjening



Swing stoleliften kan 
anvendes på trapper med 
en bredde på minimum 
610mm og en hældning på 
maksimum 70°.
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Hastighed: Max 0.15 m/s

Fremdrift: Tandskinne og tandhjul (Rack and pinion)

Motor ydelse: 350 W – Hoved Motor
350 W – Horisontal Motor

Maksimal belastning: 125 kg

Batterier: 2 x 12 V batteries; total 24V

Betjening: Joystick som standard

Trappens hældning: Op til 70º

Certifikation: Maskin Direktivet 2006/42/EG BS EN 81-40

Automatisk Stop: Ja

Fodstøtte: Ja

Sikkerhedsbælte (rullesele): Ja

Specifikationer

Tekniske Specifikationer
CERTIFICERET EFTER DE HØJESTE STANDARDER
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Når du vælger et produkt fra Access BDD (ejet af ThyssenKrupp) – vælger du:

• En branche førende virksomhed med stor erfaring

• Driftssikkerhed

• Teknologisk innovation

I mere en 30 år har 
vi specialiseret os I 
at gøre livet lettere 
for såvel private som 
offentlige kunder.

I mere end 30 år har Access BDD, der er ejet af den tyske koncern 
ThyssenKrupp, specialiseret sig i at gøre livet lettere for såvel private som 
offentlige kunder.

Som producent af stolelifte, platformlifte og hjemmeelevatorer er Access BDD bevidst om at evnen til at 
bevæge sig frit omkring ikke er noget man bør tage for givet. Gennem årelang høst af viden og erfaring er 
AccessBdd i dag en af de ledende leverandører af hjælpemidler på verdensmarkedet. 

På grund af de mange muligheder for at tilpasse produkterne til kundernes individuelle behov, kan du være 
sikker på at din lift vil passe perfekt ind i dit hjem eller din bygning. 

Den anerkendte ingeniørmæssige arv betyder at produkterne er fremstillet med stor præcision, der tillader 
hurtig montage uden besvær.

Stigus Swing er et af de bedst fremstillede produkter 
jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med.”  

Lidt om producenten
30 ÅRS ERFARING



STIGUS
Forhandler

Din lokale Stigus Service Partner er:


