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Transporter schodowy schodołaz krzesełkowy
gąsienicowy (LG EVACU
130kg udźwigu)
Cena brutto

14 900,00 zł

Cena netto

13 796,30 zł

Cena poprzednia

15 900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

ALGEVACU130

Kod producenta

ALGEVACU130

Producent

Antano

Zastosowanie schody

proste

Minimalna wielkość
spocznika

gł.75 x szer.75cm

Zasięg

około 1200 schodów (70 pięter)

Udźwig

130kg

Waga urządzenia

33kg masa całkowita / bateria 2,3kg

Prezentacja

Finansowanie

Zastosowanie

telefon I

telefon II

telefon III

Opis produktu
Transporter schodowy - schodołaz krzesełkowy gąsienicowy (LG EVACU 130kg udźwigu)

wygenerowano prolifter.pl

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA TRANSPORTER SCHODOWY do 95% wartości (LIKWIDACJA BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH)
Transportery schodowe włoskiej firmy Antano Group słyną z nowoczesnych rozwiązań oraz wyjątkowej jakości, a nade
wszystko funkcjonalności. Zostały wykonane z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich, o ograniczonej
mobilności, które potrzebują efektywnych rozwiązań, aby z powodzeniem przemieszczać się po schodach. Jednym z nich jest
właśnie transporter LG Evacu 130.

Transporter schodowy dla niepełnosprawnych

Transporter schodowy osobowy LG Evacu 130 wyróżnia się niewielkimi rozmiarami oraz niedużą wagą. Jest lekki i praktyczny.
Posiada dedykowane krzesełko, na którym osoba niepełnosprawna ruchowo pokonuje schody. Dzięki temu nie
potrzebny jej wózek inwalidzki, do którego wiele klatek schodowych czy budynków nie jest przystosowanych. Schodołaz
gąsienicowy LG Evacu gwarantuje bezpieczny udźwig do 130 kg. Napędzany jest akumulatorem ładowanym z gniazdka
elektrycznego. Wydajna bateria zapewnia nieprzerwaną pracę przez wiele godzin. W standardowym wyposażeniu schodołazu
znajduje się pas biodrowy i pas pod głowę dla zwiększenia komfortu przemieszczania się osoby niepełnosprawnej.

Transporter schodowy do karetki i dla osoby prywatnej

Transporter schodowy LG Evacu 130 jest często wykorzystywany przez służby medyczne i ratunkowe, a także firmy zajmujące
się usługami transportu osób niepełnosprawnych. Pracownicy każdego dnia napotykają na swojej drodze bariery
architektoniczne, które nierzadko muszą pokonywać za pomocą własnej siły fizycznej. Dzięki schodołazowi osobowemu LG
Evacu 130 mogą maksymalnie ograniczać wysiłek związany z ich codzienną pracą w służbie innym. Łazik schodowy bez
problemu zmieści się w każdym budynku, na klatce schodowej. Pokonuje schody proste o różnym nachyleniu, za pomocą
mechanizmu gąsienicowego gwarantującego komfort poruszania się. Transporter LG Evacu 130 powinien się zaleźć w każdym
budynku prywatnym czy publicznym w razie konieczności transportu osób niepełnosprawnych po schodach.

Transporter schodowy do karetki i dla osoby prywatnej

Transporter schodowy LG Evacu 130 jest często wykorzystywany przez służby medyczne i ratunkowe, a także firmy
zajmujące się usługami transportu osób niepełnosprawnych. Pracownicy każdego dnia napotykają na swojej drodze
bariery architektoniczne, które nierzadko muszą pokonywać za pomocą własnej siły fizycznej. Dzięki schodołazowi
osobowemu LG Evacu 130 mogą maksymalnie ograniczać wysiłek związany z ich codzienną pracą w służbie innym. Łazik
schodowy bez problemu zmieści się w każdym budynku, na klatce schodowej. Pokonuje schody proste o różnym nachyleniu,
za pomocą mechanizmu gąsienicowego gwarantującego komfort poruszania się. Transporter LG Evacu 130 powinien się zaleźć
w każdym budynku prywatnym czy publicznym w razie konieczności transportu osób niepełnosprawnych po schodach.

ZASTOWOWANIE TRANSPORTERÓW SCHODOWYCH ELEKTRYCZNYCH (sprawdź więcej)

wygenerowano prolifter.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz gwarancję:: standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł )

Filmy jak działa transporter schodowy
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

FAQ
ZAKUP SCHODOŁAZU Z DOFINANSOWANIA Z PFRON
JAKI SCHODOŁAZ NA STROME SCHODY?
JAKI SCHODOŁAZ OSOBOWY DO WĄSKIEJ KLATKI SCHODOWEJ?
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JAKI JEST NAJLEPSZY SCHODOŁAZ?
URZĄDZENIE DO POKONYWANIA SCHODÓW – SCHODOŁAZ
OSOBOWY
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