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Używany schodołaz
osobowy kroczący
krzesełkowy (LG 2020
130kg udźwigu)
Cena brutto

8 490,00 zł

Cena netto

7 861,11 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

UALG2020130

Kod producenta

UANTLG2020130

Producent

Antano

Minimalna wielkość
spocznika

gł.70 x szer.100cm

Max wysokość schoda

23cm

Zastosowanie schody

proste, kręte, zabiegowe

Zasięg

około 1200 schodów (70 pięter)

Udźwig

130kg

Waga urządzenia

24kg napęd / 10kg siedzisko / 10kg oparcie

Prezentacja

Finansowanie

telefon I

Opis produktu
Używany schodołaz kroczący krzesełkowy dla osób niepełnosprawnych LG 2020 (130 kg udźwigu)

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA SCHODOŁAZ OSOBOWY do 95% wartości (LIKWIDACJA BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH)
- NOWE AKUMULATORY,
- PRZESERWISOWANY.

wygenerowano prolifter.pl

Schodołaz osobowy kroczący krzesełkowy LG 2020 polecany jest głównie osobom starszym, które mają problemy z pokonywaniem schodów
prostych, krętych bądź zabiegowych. Mogą być użytkowane zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i w domu, ale także w klinikach, w domach
seniorów i budynkach użyteczności publicznej.

Zalety schodołazu kroczącego LG2020 używanego
Schodołaz krzesełkowy jest niewielkich rozmiarów i małej wagi, dlatego można go wszędzie zabrać ze sobą. Osoba niepełnosprawna ruchowo
musi się przesiąść ze swojego pojazdu na schodołaz, a następnie jest w stanie pokonać ok. 1200 schodów, czyli 70 pięter, na jednym
naładowaniu baterii. Schodołaz posiada regulowane zagłówki, podłokietniki i podnóżki. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i godną
uwagi estetyką. Przede wszystkim jednak, zapewnia oczekiwany komfort jazdy, ze względu na bardzo wygodne siedzisko.

Używany schodołaz krzesełkowy LG2020 czy nowy?
Nowy pojazd to bez wątpienia duży wydatek, a jeśli urządzenie będzie wykorzystywane tylko czasami, to warto zastanowić się nad zakupem
używanego sprzętu. Jest on serwisowany i dokładnie sprawdzany pod kątem ewentualnych awarii czy zużycia poszczególnych elementów. Sklep
Prolifter oferuje klientom wyłącznie sprawne pojazdy, nadające się do natychmiastowego użytkowania. Posiadają nową baterię, aby mogły
gwarantować duży zasięg przemieszczania się. Używany schodołaz krzesełkowy LG2020 jest odświeżony i gotowy do działania wszędzie tam,
gdzie będzie najbardziej potrzebny.

Tu kupisz>>> Nowy schodołaz kroczący osobowy LG2020

ZASTOWOWANIE SCHODOŁAZÓW OSOBOWYCH ELEKTRYCZNYCH (sprawdź więcej)

Filmy jak działa schodołaz
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