
* Sits för halvsittande ställning med svängning - upp till: 605 mm
Sits för halvsittande ställning utan svängning - upp till: 735 mm
Alternativ med minskad höjd (fast): 455 mm
Alternativ med fotstöd med elektrisk höjning/sänkning 
(L = +50 mm): 365-520 mm

**  Alternativ med bred sits: +50 mm

***  Kraftig stol för 165 kg: 52 grader mm

****Vikbar räls: 60- Fällbar räls: 140 mm

***

****

Position Mått, mm
A Golv till undersida fotstöd   55
B Fotstödets överdel till sitsens överdel* 485
C Sitsens överdel till armstödens överdel 210
D Armstödens överdel till överdel på ryggstöd  170
E Total höjd 960
F Fotstödets längd 295
G Fotstödets framkant till stolens baksida 625
H Ryggstöd till vägg (min mått)     5
I Bredd mellan armstöden** 420
J Total bredd** 570
K Fotstödets bredd 290
L Bredd ihopfälld 370
M Stigning på räls*** 0-60º
N Framsida på räls till första steg - (56° start)**** 285
O Sits till golv (vid normal start/dropstart) 580

Position Mått, mm
P-a 180° kurva på räls, CC (max 0°) 530
P-b 180° kurva på räls, CC, typisk (40°) 360
P-c 180° kurva på räls, CC (min >40°) 360
Q-a Min svängradie från väggen (130 kg) 695
Q-b Min svängradie från väggen (165 kg) 735
R-a Min böjradie från centrumlinje ( >40° ) 180
R-b Max böjradie från centrumlinje (0°) 265
S Sits till golv 580
T Överdel på fotstödet till golv   95
U Övre rälsens överdel till golv 350
V Ryggstöd (invändigt) till vägg 100
W Rälsens framsida till stolens baksida 135
X Fotstödets överdel till golv (vid normal start/dropstart)   95
Y Armstöd till 1:a trappsteg - (56° start) 540
Z Rälsdiameter   45

S-TWO



VaGN
Konstruktion Svetsad stålram, motorram och växellåda i 
gjuten aluminium.
Ytskikt Pulverlackerat. 
Motor 24V DC 3-fas, 0,33 kW. Mjuk start och stopp. 
Styrsystem Styrenhet med elektronisk mikroprocessor för 
styrning av motorn.
Batteri 2 x 12V, 7A.
Bullernivå Vid maximal användning, 40 dBA.

FOTSTÖD
Konstruktion Svetsad stålram täckt med halksäker TPE-plast.
Ytskikt Pulverlackerade ståldetaljer. 
Ihopfällning Fotstödet fälls manuellt. 
Eldriven fällning som tillval.
Säkerhet Undersidan har en säkerhetspanel som fungerar i 
båda rörelseriktningarna.

RÄlS
Konstruktion Två stålrälsar.
Räls Rund, diameter 45 mm.
Ytskikt Pulverlackerad.
Infästning Enkla ben med basplatta, som skruvas fast i golv 
och trappa. Skruvarna är täckta med ABS plast. Väggfäste även 
möjligt.
längd Max. 30 meter.
Kablage Dras i rälsen.
Drivsystem Kuggstång och drev bakom nedre rälsen. 
Max stigning Upp till 60°.
Rälsstart Parkeringskurva, fällbar, vikbar eller kort-start på räls.

ÖVRIGa DelaR
Fjärrkontroller Väggmonterade fjärrkontroller  
i början och slutet av trappan eller bärbar fjärrkontroll med 
upplysta knappar (strömförsörjning 2 AA-batterier).
laddare Väggmonterad.

S-TWO
INFORMATIONS-
DATABLAD

Stockholm 

Tel: 08-7548115   mail: info@ajhiss.se 

Göteborg 

Tel: 0320-13566   mail: info@glhiss.se 

STOl
Sits Karmstol med ergonomiskt utformad sits för optimal 
sittkomfort samt svängalternativ vänster/höger. 
Material Stålram, sits och ryggstöd i ABS-plast eller alternativ 
klädsel.
Ytskikt Pulverlackerade ståldetaljer.
armstöd Armstöd i gjuten plastbelagd aluminium som 
monterats på gjutet aluminiumfäste.
Manövrering Huvudströmbrytare och manöverdon  
är integrerat i ett av armstöden.
Belastning Stigningsvinkel max 60° vid max last 130 kg .
Stigningsvinkel max 52° vid max last 165 kg .

Säkerhet S-TWO är utrustad med ett säkerhetsbälte 
och säkerhetsbrytare som sitter bakom sidopanelerna, under 
vagnen och fotstödet och bakom hjulskydden runt skenorna. 
Flamhämmande material. Hastighetsövervakning.


