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Link do produktu: https://www.prolifter.pl/schodolaz-gasienicowy-vimec-t-09-robby-p-12.html

Schodołaz gąsienicowy
VIMEC T-09 Robby
Cena brutto

12 990,00 zł

Cena netto

12 027,78 zł

Cena poprzednia

15 900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

VIMT09ROBY

Kod producenta

VIMT09ROBY

Producent

Vimec

Zastosowanie schody

proste

Minimalna wielkość
spocznika

100x100cm

Prędkość

5m / min

Zasięg

25 pięter

Udźwig

130kg

Waga urządzenia

47kg

Prezentacja

Finansowanie

Zastosowanie

telefon I

telefon II

telefon III

Opis produktu
Schodołaz gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych Vimec T09 Robby

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA SCHODOŁAZ OSOBOWY do 95% wartości (LIKWIDACJA BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH)

wygenerowano prolifter.pl

Manewrowanie oraz obsługa schodołazu gąsienicowego firmy Vimec nie wymaga żadnego wkładu siły fizycznej. Ten
elektryczny transporter schodowy pozwala na pokonanie do 12 stopni na minutę, a niezwykle wydajny i oszczędny w
eksploatacji akumulator pozwali na pokonanie do 25 pięter na jednym ładowaniu.
Firma Vimec robi wszystko, aby poprawić komfort użytkowania swoich schodołazów. Wśród licznych udogodnień i ukłonów w
stronę wygody oraz bezpieczeństwa, nie zabraknie takich podzespołów jak choćby wskaźnik nachylenia schodów. Dodatkowo,
większego problemu nie powinien sprawić także transport Vimec T09 ROBBY . Przemyślana i niezwykle solidna konstrukcja
może poszczycić się łatwym demontażem na dwie części, co znacznie ułatwia transport w bagażniku nawet mniejszego
samochodu.
Ten schodołaz gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych posiada gąsienice pokryte przyczepną oraz bardzo wytrzymałą gumą,
która nie zetrze się przez długie lata. Korzystanie z urządzenia nie wymaga wielkiej wiedzy oraz dokładnego przeczytania
stronicowej instrukcji. Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i intuicyjna.
Niska waga tego urządzenia bo zaledwie 47 kilogramów to gwarancja mobilności i jeszcze łatwiejszego użytkowania.
Maksymalny udźwig to aż 130 kg. Jest to masa całkowita osoby niepełnosprawnej oraz jej wózka. Trzeba przyznać, że ten
schodołaz do wózków inwalidzkich prezentuje się bardzo schludnie i wytrzymale. W rzeczywistości tak właśnie jest Vimec T09 ROBBY może służyć długie lata, a wysokiej jakości materiał użyte do jego produkcji są gwarancją długowieczności.
Ten schodołaz z wózkiem doskonale nadaje się do transportowania wózków składanych oraz nieskładanych.
Za bezpieczny transport osób niepełnosprawnych po schodach odpowiadają pasy bezpieczeństwa, kontrolka zagrożenia
oraz kolumna sterująca. Schodołaz dla osób niepełnosprawnych Vimec T09 ROBBY nadaje się do transportu różnego rodzaju
wózków o specyficznych gabarytach. Dostosowuje się do wysokości oraz szerokości wózka inwalidzkiego, jaki zamierzamy
transportować.

ZASTOWOWANIE SCHODOŁAZÓW OSOBOWYCH ELEKTRYCZNYCH (sprawdź więcej)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz gwarancję:: standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł ), 4 lata gwarancji (+ 4 000,00 zł )
Wózek inwalidzki:: brak , Jazz S50 Vermeiren (+ 790,00 zł )

POLECAMY SCHODOŁAZY OSOBOWE
Schodołazy krzesełkowe kroczące

wygenerowano prolifter.pl

TOLLO 120 S/L

Schodołazy gąsienicowe
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JOLLY 130 STANDARD

Schodołazy gąsienicowe z rampami
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JOLLY 150 MINI RAMPY
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