
ROLL ON COMPACT
•  Rullstolstrapphiss för raka trappor

•  Fällbar för fri passage i trapp vid parkerat läge

•  Kraftfull motor och pålitligt styrsystem

 

Avsedd för raka trappor, inom- eller utomhus, för offentligt eller privat bruk.  
Plattformsytan upp till 800 x 1250 mm. Maxlast 300 kg.  

NEXT LEVEL



Fällbar rullstolstrapphiss 
ger fri passage  

 
I hopfällt läge bygger hissen så lite som 237 mm från 
väggen, plattform och räls inkluderat.  

SÄKER OCH LÄTT ATT ANVÄNDA

Hissen manövreras direkt från den LED-upplysta 
plattformen alternativt från nedre eller övre 
stannplan. Allt på hissen är designat för att under- 
lätta användandet såsom stora tydliga knappar med 
symboler i relief (förhöjda 0,3 mm) med hänsyn till  
bl a synskadade. Allt för att göra hissen säker och 
praktisk. Roll On Compact är utrustad med ett 
halksäkert golv och klämskydd som ger extra 
trygghet. Plattformen fälls upp och ned automatiskt 
och hissens fallskydd i kombination med omslutande 
bommar ger en god säkerhet.

SMIDIG MED SMARTA FUNKTIONER

Roll On Compact är en kraftfull och pålitlig hiss. 
Komponenter av höghållfasthetsstål i kombination 
med en kraftig motor och ett styrsystem, gör att 
hissen manövreras smidigt med en last på upp till 
300 kg, även i trappor med upp till 45° lutning.

MÅNGSIDIG LÖSNING

Roll On Compact kan enkelt monteras på såväl höger 
som vänster sida av trappan tack vare ett väl 
genomtänkt infästningssystem där hissen monteras 
på vägg eller stolpar. Hissen går att installera och 
monteras på en dag. Installationen utförs alltid av en 
certifierad montör. Hissen är användbar vid alla 
typer av transporter utöver rullstolar så som 
barnvagnar, städutrustning och varutransporter.

ÖVRIGT

Rekommenderad placering Inomhus och utomhus

Märklast 300 kg

Märkhastighet (m/s) Max 0,15

Stannplan 2

Rek. max rälslängd 18 m

Plattformsmått (bxd), mm 800x1000

Min topphöjd, mm 2000

Min fritt golvutrymme 

nedre stannplan, (bxd), mm
983x3500

Min fritt golvutrymme 

övre stannplan, (bxd), mm
983x2000

Min fritt golvutrymme 

nedre stannplan, vinkelpåkörning, 
(bxd), mm

1175x3500

Min fritt golvutrymme 

övre stannplan, vinkelpåkörning, 
(bxd), mm

1175x2000

Belastning på infästningar 2,8 kN

Lutning på trapp 15-45 grader

Schaktgropsdjup, mm 0

Infälld, hiss i trapp (d) 237 mm (inklusive räls)

Golvmaterial Stål med anti glid remsor

Drivsystem Kuggstångsdrift

Matningsspänning 1x230 VAC 50 Hz 10A

Motor Snäckväxelmotor med broms

Manöverspänning 24V

Motoreffekt 0,75 kW

Manövrering Hålldonsmanövrering

Låsfunktion Från stannplan

Knappar på manöverpanel Taktila och belysta

Överlastningsskydd Standard

Fallskydd & klämskydd Standard

Alarm Summalarm
Vidarekoppling av nödsignal

I överensstämmelse med MD 2006/42/EG, SS EN 81-40

TEKNISK INFORMATION ROLL ON COMPACT
Roll On Compact är en rullstolstrapphiss för raka 
trappor, som i parkeringsläge fäller upp plattformen 
mot väggen, resultatet blir en vandal- säker, kompakt 
hiss som skapar fri passage i trappen. 

Vid leveransen ingår dokumentation i form av 
beskrivning, ritning, instruktion, EU-försäkran om
 överensstämmelse, elschema och beräkningar.  
 



Fällbar rullstolstrapphiss 
ger fri passage  

Fritt golvmått (bxd), mm, övre stannplan:
983x2000, vid vinkelpåkörning 1175x2000

Fritt golvmått (bxd), mm, nedre stannplan:
983x3500, vid vinkelpåkörning 1175x3500

ROLL ON COMPACT
Plattformsstorlek (bxd), mm: 800x1000, 800x1250 



ROLL ON COMPACT
•  Rullstolstrapphiss för raka trappor
•  Fällbar för fri passage i trapp vid parkerat läge
•  Kraftfull motor och pålitligt styrsystem

KorgACCESORIES AVAILABLE
Plattformsstorlek: 800x1250 mm 3

Utomhusinstallation  
för plattformsstorlek 800x1250 mm

3

Vinkelpåkörning  
- endast för plattformsstorlek 800x1000 mm

3

Körkontroll med spiralkabel 3

Joystick på knapptablå 3

Trådlös fjärrkontroll  3

Stolpe för yttre fjärrkontroll 3

Elektrisk nödsänkning 3

Fällsits 3

Telefon 3

LED-belysning över knappsats 3

LED-belysning mot golvplattform 3

Blixtlampa som blinkar varnar vid körning 3

Aluminiumstolpar för fristående infästning 80x80 mm 3

Stålstolpar för fristående infästning 80x80 mm 3

Lättare skyddsöverdrag med logotyp. Kulör: Silver  
För inomhusmiljö eller ej utsatt miljö 

3

Kraftigt vattentåligt skyddsöverdrag, blå kulör  3

Valfri RAL-kulör på vertikal del, horisontal över- och 
underdel, räls samt bom

3

Programmerade parkeringsalternativ – övre eller nedre 
plan, bommarnas läge

3

TILLBEHÖR TILLGÄNGLIGT

KVALITET OCH MILJÖ 

Hissen uppfyller kraven i EUs Maskindirektiv 
2006/42/EG.  Hissen CE-märks efter slutförd och 
kontrollerad installation.  


