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Schodołaz kroczący z
podpięciem do wózka KSP
YACK N962 (130kg udźwigu)
Cena brutto

15 490,00 zł

Cena netto

14 342,59 zł

Cena poprzednia

17 490,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

KSPYACKN962

Kod producenta

KSPYACKN962

Zastosowanie schody

proste, kręte, zabiegowe

Minimalna wielkość
spocznika

gł.80 x szer.80cm

Max wysokość schoda

21cm

Zasięg

25-30 pięter

Udźwig

130kg

Waga urządzenia

suma 38kg: (22kg podstawa; 16kg rękojeść)

Prezentacja

Finansowanie

Opis produktu
Schodołaz kroczący z podpięciem do wózka KSP YACK N962 (130 kg udźwigu)

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

Schodołaz kroczący to urządzenie, które może być z powodzeniem wykorzystywane podczas transportu osób niepełnosprawnych po schodach
krętych czy prostych. Istnieje jednak pewna alternatywa do tego rodzaju urządzenia, a mianowicie schodołaz KSP YACK N962. Jego zaletą jest
przede wszystkim większa mobilność i sposób użytkowania. Schodołaz z podpięciem do wózka będzie miał bowiem zastosowanie tylko w
sytuacjach, kiedy jest to niezbędnie potrzebne.
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Czym jest schodołaz kroczący z najazdami?

Schodołaz z podpięciem do wózka, jak sama nazwa wskazuje, to urządzenie, które umożliwia zewnętrzne zamocowanie wózka inwalidzkiego w
razie, gdy niezbędne będzie jego przetransportowanie po schodach. Oznacza to, że nie trzeba dysponować typowym schodołazem kroczącym i
dodatkowo wózkiem inwalidzkiem. Można wyposażyć się tylko w schodołaz KSP YACK N962 i jak do tej pory użytkować własny wózek inwalidzki.

Jak działa schodołaz KSP YACK N962?
Sposób działania schodołazu z najazdami jest niemal identyczny ze standardowymi schodołazami kroczącymi. Sam transport osoby
niepełnosprawnej odbywa się podobnie, a więc podczas dojazdu do schodów, schodołaz dzięki wysuwanej stopie schodek po schodku przesuwa
wózek w górę lub w dół. Różnica polega jednak na tym, że prywatny wózek inwalidzki osoby niepełnosprawnej na wstępie zostaje doczepiony do
schodołazu w sposób pewny i bezpieczny, dzięki wbudowanym płozom.

Zalety schodołazu KSP YACK N962
Schodołaz z podpięciem do wózka posiada zewnętrzną baterię, dzięki czemu urządzenie ładowane jest zarówno, gdy stoi samodzielnie, jak i
podczas zamontowania do wózka inwalidzkiego. Jest przy tym niezawodny w swym działaniu. W pełni elektryczne sterowanie pozwala na
bieżąco zmieniać parametry pracy, jak choćby prędkość, czy tryb z ciągłego na przerywany. Schodołaz można łatwo złożyć i rozłożyć, a co
ważne, jest niezwykle łatwy w transporcie, ponieważ nie zajmuje wiele miejsca. Ponadto to urządzenie uniwersalne kompatybilne z większością
dostępnych na rynku wózków inwalidzkich.

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 )

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
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