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EasyLift är nyskapande i sin enkla design och förträffliga 
komfort. Med EasyLift kan den rullstolsburne eller 
rörelsehindrade enkelt och bekvämt förflytta sig mellan 
mindre nivåskillnader. Den maximala lyfthöjden är 
1250 mm.

EasyLift har, till skillnad från den traditionella saxlyften,
fyra ben som också fungerar som lyftpelare. Benen är
placerade i hörnen och med den synkroniserade rörelsen
av lyftpelarna erhålls alltid en säker och behaglig
transport. EasyLift lyfter fortare och med en jämnare

hastighet än de traditionella saxlyftarna. EasyLift
upplevs därför som mer stabil och bekväm än andra
typer av lyftplattformar. EasyLift kan kombineras med
grindar uppe och nere. Den automatiskt reglerade upp/
nerkörningsrampen är uppfälld när lyftplattformen inte
är i kontakt med golvet, om nedre grind inte installeras.

Rena linjer kännetecknar den stilfulla och eleganta 
designen. Olika tillvalsmöjligheter finns beträffande kulör 
och golvytans material i plattformsplanet.
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Specifikationer:
Storlek på plattform
800 x 1400 mm (för hemmiljö)
900 x 1400 mm (för offentlig miljö)
1100 x 1400 mm (för offentlig miljö)

Lyfthöjd
Max 1250 mm

Maxlast
Max 400 kg

Maximal drift:
2 min inom ett intervall av 5 min. Lyfthastigheten 
är upp till 40 mm/s.

Ström
230 V / 50 Hz / 10 A

Vikt:
EasyLift väger mellan 95-120 kg.

Installation:
EasyLift ställs på ett plant golv och fästes i väggen. 
Trådlås manöverering via väggmonterade tryckknappar 
ingår som standad. Alternativ manövrering via kabel-
dragning, fjärrkontroll eller låsbar nyckelbrytare går att 
beställa.

Mer information finns på www.trident.se där det även 
finns en film om  Easylift.

Säkerhet:
EasyLift är säkerheten själv! Ett heltäckande klämskydd
under plattformen garanterar att inget eller ingen kan
komma i kläm eller till skada. EasyLift är framställd
enligt gällande standard (2006/46/EG) och är CE-märkt.

Vid höjd över 500 mm skall det alltid vara grind uppe och 
nere. Vid höjd under 500 mm är den automatiskt 
reglerade upp/nedkörningsrampen uppfälld, när lyftplatt-
formen inte har kontakt med med golvet, och fungerar då 
som ett avåkningsskydd.

EasyLift fungerar även vid strömavbrott.

EasyLift är CE-märkt och EG-försäkran ställs mot maskindirektivet 2006/46/EG
Tillverkaren Liftup ApS är ISO 9001 Certifierad, TüV Nord
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