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Schodołaz kroczący
krzesełkowy KSP YACK
N961 (130kg udźwigu)
Cena brutto

16 890,00 zł

Cena netto

15 638,89 zł

Cena poprzednia

17 900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

KSPYACKN961

Kod producenta

KSPYACKN961

Producent

KSP Italia

Minimalna wielkość
spocznika

gł.70 x szer.70cm

Zastosowanie schody

proste, kręte, zabiegowe

Zasięg

25-30 pięter

Udźwig

130kg

Waga urządzenia

suma 42kg

Prezentacja

Finansowanie

Zastosowanie

telefon I

telefon II

telefon III

Opis produktu
Schodołaz kroczący krzesełkowy dla osób niepełnosprawnych KSP YACK N961 (130 kg udźwigu)

wygenerowano prolifter.pl

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

Pośród tak wielu dostępnych na rynku schodołazów, na uwagę zasługuje także schodołaz krzesełkowy KSP YACK N961, ponieważ wyróżnia się na
tle innych. Jest to urządzenie, które nie wymaga montażu do wózka inwalidzkiego, jako że w istocie samo nim jest. Stanowi więc przenośny
wózek inwalidzki do automatycznego przemieszczania się po schodach i jest tym samym doskonałą pomocą dla osób niepełnosprawnych
mających problemy z poruszaniem się.

Dla kogo schodołaz kroczący krzesełkowy?

Schodołaz z krzesełkiem KSP YACK może być z powodzeniem wykorzystywany w domach prywatnych, gdzie służy na przykład wyłącznie do
transportu osób niepełnosprawnych ruchowo po schodach. Jest idealny dla seniorów, którzy po płaskiej powierzchni poruszają się za pomocą
balkonika lub o własnych siłach, jednak przebycie stopni staje się dla nich zbyt dużą trudnością. Często wykorzystywany jest także w miejscach
publicznych, gdzie służy jako jednorazowa pomoc. Zastępuje więc windę, której zamontowanie byłoby wysokim kosztem i dodatkowo
pochłaniałoby sporą ilość miejsca.

Jak działa schodołaz krzesełkowy KSP YACK N961?

Model ten charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Należy do nowoczesnych, dlatego został rozbudowany o nowe funkcjonalności.
Posiada automatyczny system hamujący na krawędzi schodów, stąd jest w pełni bezpieczny. Charakteryzuje się też całkowitą bezawaryjnością,
a zasada jego działania, mimo tak szeroko rozbudowanej elektroniki, nie jest skomplikowana. Regulowany uchwyt pozwala na swobodne
manewrowanie schodołazem.

Komfort i wygoda

Osoby niepełnosprawne cenią sobie komfort i wygodę użytkowania schodołazu kroczącego krzesełkowego. Posiada regulowane i całkowicie
składane podłokietniki oraz podnóżki, stąd łatwej jest zająć odpowiednią pozycję na fotelu. Wydajna bateria pozwala na niezawodne działanie
przez kilka dni, w zależności od częstotliwości użytkowania schodołazu. Schodołaz z krzesełkiem KSP YACK łatwo się rozkłada i nie zajmuje dużej
przestrzeni, dlatego może być przechowywanych w domowych schowkach lub miejscach do tego przeznaczonych.

ZASTOWOWANIA SCHODOŁAZÓW OSOBOWYCH ELEKTRYCZNYCH (sprawdź więcej)
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz gwarancję:: standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł ), 4 lata gwarancji (+ 4 000,00 zł )
Max wys. stopnia: 21cm , 24cm (+ 990,00 zł ), 26cm (+ 990,00 zł )

Filmy jak działa schodołaz

POLECAMY SCHODOŁAZY OSOBOWE
Schodołazy krzesełkowe kroczące
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TOLLO 120 ELECTRIC

Schodołazy gąsienicowe
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VIMEC T09 ROBY

Schodołazy gąsienicowe z rampami
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JOLLY 150 MINI RAMPY

wygenerowano prolifter.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

