
NEXT LEVEL

Kalea
PRIMO 320
• Rullstolstrapphiss 

• För raka och svängda trappor

• För utomhus- och inomhusbruk

Plattformsytan 800x1000 mm. Specialmått kan offereras vid förfrågan.
Batteridrift med automatisk uppladdning. Maxlast 300 kg.



Trapphissen för både 
svängda och raka trappor
Kalea PRIMO 320 är en batteridriven  
trapphiss lämplig för bl a rullstolar och kan 
anpassas individuellt efter trappans  
utformning för såväl raka, svängda- eller  
spiraltrappor med eller utan vilplan. Vid 
övre och nedre stannplan kan avslut ske, så 
att fri passage vid parkering erhålls genom 
att hissen svängs runt hörn eller trappa. 

När hissen inte används kan plattformen 
fällas upp mot väggen för fri passage i 
trapp, trapphissens armar fälls då upp 
över plattformen. Hissen kan installeras i 
så väl inomhus- som utomhusmiljöer.  
Kalea PRIMO 320  tillåter anpassningar 
genom att dess styrskenor har flexibla 
möjligheter vid installation. 

Hissen levereras med fjärrkontroller 
vid varje stannplan, varifrån hissen kan 
manövreras. Hissen är utrustad med 
klämskyddskanter som stannar hissen 
omedelbart vid eventuellt hinder. Hissen 
är även utrustad med fallskydd.  

När hissen inte 
används kan  
plattformen 
fällas upp och 
bygger endast 
400 mm 
från vägg.

NEXT LEVEL

Märklast 300 kg (från 225kg)
Märkhastighet (m/s) 0,13 m/s på raksträcka  
  anpassas indviduellt
Plattformsmått (bxh), mm 800x1000
Specialplattformar kan offereras vid förfrågan

Parkeringsläge (d), mm 400
Matningsspänning  24V DC batteridrift 
  Laddningsaggregat 230 V AC
  Batteridrift med automatisk 
  uppladdning vid stannplan i stoppläge
Styrsystem  Microdatorbaserat
Drivsystem Traction
Manövrering Hålldon
Säkerhet  Hastighetsregulator, klämskyddskanter,   
  fallskydd, överbelastningsskydd av
  motor, om strömmen går under transport 
  kan hissen ändå användas
Standardkulör  RAL 7035 ljus grå
  RAL 9001 Cream
  RAL 9010 Pure White
  RAL 9005 Jet Black
  RAL 9006 White aluminium
  RAL 9007 Grey Aluminium

TeknIsk InFORMaTIOn kalea PRIMO 320

Fällbar sits •
Olika modeller av fjärrkontroller •
Kalea PRIMO 320 kan levereras i 
alternativa RAL-färger. •

TIllBeHÖR TIllgänglIgTÖVRIgT
Vid leveransen ingår dokumentation i form 
av beskrivning, ritning, instruktion, eU- 
försäkran om överensstämmelse, elschema 
och beräkningar. För generella måttuppgifter 
konsultera Kaleas representanter.
TyPgOdKäNd eNlIgT gällaNde eU-NORM.
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