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AVRASYA ASANSÖR

TI MANICI
güvenilir, çok yönlü, akýllýca
Engelleri aþma konusunda gereksinimleriniz her ne olursa olsun, Liftkar PT isimli ürünümüz tekerlekli sandalye
kullanýcýlarýnýn, yürüme engelli insanlarýn, bakýcý ve refakatçilerin ve uzman hasta nakilcilerin beklentilerini tam
olarak karþýlayacaktýr.
Diðer merdiven týrmanýcýlardan farklý olarak, kaldýrma biriminin frenli tekerlekleri aþaðýya iniþ esnasýnda
bir sonraki basamaða ulaþmadan Liftkar PT hareket etmez. Bu özellik gerek kullanýcý, gerekse
nakledilenin kiþiye merdiven üstünde müthiþ bir güvenlik hissi sunar.

ÝKÝ ADET YUKARI VE AÞAÐI ÞALTERÝ
• Yatay çubuðun her iki tarafýna yerleþtirilmiþ þalterler sayesinde
solak veya saðlak eller için optimize edilmiþ kullaným rahatlýðý

ERGONOMIK ÞEKÝLLENDÝRÝLMÝÞ TUTACAK
• kullaným yüksekliðinin ayarlanmasý için basit ayarý imkaný
• tüm tutma yüzeylerinde kayma emniyetli lastik
malzeme kullanýlmýþtýr
• ilave destek olarak lastik kaplamalý yatay çubuk mevcuttur
EÐÝM GÖSTERGESÝ
• dengeli kullanýma ve bununla birlikte bedensel
gücünüzü ayarlamanýza olanak vermektedir
• doðru ve dengeli sürüþ þeklini gösterir,
yeþil LED = tamam / kýrmýzý LED = dur (kýrmýzý ýþýk
yandýðýnda sistem devre dýþý kalýr)
KOLAY ANLAÞILIR KULLANIM KONSOLU
• tüm kumanda elemanlarý fonksiyonel ve
kolay anlaþýlýr yerlere yerleþtirilmiþtir
• týrmanma hýzý, tek basamak veya sürekli iþletim,
açma ve kapama gibi fonksiyonlar merdiven üzerinde
seyir halindeyken dahi kullanýlabilmektedir
HAFÝF VE MODÜLER YAPI TARZI
• tüm Liftkar PT modelleri kolayca 3 parçaya
bölünebilir (herhangi bir alet gerekmeksizin!)
• Dilediðinizde PT'nizi yanýnýzda götürebilirsiniz –
hafif bileþenler parçalarýn araca yüklenmesini kolaylaþtýrýr

SAÐLAM TEKERLEK FRENLERÝ
• her basamak kenarýnda Liftkar PT'nizi durdurur
• jant içinde bulunan aþýnmaya dayanýklý fren yüzeyleri güvenli
tutuþ ve etkin bir frenleme saðlar

PT S

PT Dýþmekan

Evde kusursuz...

... dýþ mekânlarda rahatlýk

Konforlu bir sandalye ve kayma emniyetli lastik
kaplama kol destekleri ile donatýlmýþ olan PT S, ev
ve yakýn çevresi için en uygun alettir. Kompakt
yapýsý itibarý ile PT S dar veya döner
merdivenlerde kullaným için özellikle uygundur.
Misafirliðe veya gezmeye giderken PT'nizi
yanýnýzda götürebilirisiniz.

Ýz býrakmaz büyük tekerlekleri, jantlarýn içine
gizlenmiþ fren sistemi ve arttýrýlmýþ tekerlek
aralýðý sayesinde PT Outdoor dýþ mekânlar için
ideal araçtýr.
Yolculuklarda ideal partneriniz: PT Outdoor tren ve
uçak koridorlarýnda kullanýlabilecek kadar dardýr.
Kol desteðini yukarý kaldýrýn ve araçtaki
koltuðunuza oturun.

LIFTKAR PT S

LIFTKAR PT Outdoor

PT S 130: azami kiþi aðýrlýðý 130kg için
PT S 160: azami kiþi aðýrlýðý 160kg için

PT Outdoor 120: azami kiþi aðýrlýðý 120kg için
PT Outdoor 150: azami kiþi aðýrlýðý 150kg için

PT Fold

PT Aksesuarlarý

Hasta Nakli için Ýdeal

Çok kaliteli Orijinal Parçalar

200mm çaplý 297mm tekerlek mesafesine sahip
olan PT Fold çok dik ve dar döner merdivenler için
ideal araçtýr.

Kafa Desteði – bütün Liftkar PT modellerinde
kullanýlabilir.

Basitçe katlayarak PT Fold'u her araca
yükleyebilirsiniz. Sökülebilir ve yýkanabilir oturma
kýlýflarý cihazýn temiz tutulmasýný kolaylaþtýrýr.

KAFA DESTEÐÝ

PT S VE PT OUTDOOR için EMNÝYET KEMERLERÝ

Bel Emniyet Kemeri
5 Noktalý Emniyet Kemeri
ARAÇ ÞARJ CÝHAZI

Araç þarj cihazý BC 10-30 VDC-PT. Akünüzü
yolculuk esnasýnda þarj edin – her aracýn
çakmak haznesine uygundur.
ÞARJ CÝHAZI ADAPTÖRÜ

Euro/UK/USA/AUS-Fiþ –
Çok seyahat edenlere özel bir adaptördür.

LIFTKAR PT Fold
PT Fold 130: 130kg'ya kadar aðýrlýkta kiþiler için uygun
PT Fold 160: 160kg'ya kadar aðýrlýkta kiþiler için uygun
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PT Plus

PT Uni

Tekerlekli Sandalyesi üzerinde,
daima Kullanýma Hazýr !

Çok yönlü uzman
PT Uni hemen her tür tekerlekli sandalye veya nakil
sandalyesinin taþýnmasý için idealdir.

Merdiven týrmanýcý ile tekerlekli sandalyenin
kombinasyonundan meydana gelen bu model ile azami
hareket özgürlüðü yaþayýn!
Adaptörler üzerinden tekerlekli sandalyeye baðlanan merdiven
týrmanýcýnýn düz zemine gelince sökülmesine gerek kalmaz!
Basitçe tekerlekli sandalyenin ana tekerleklerini çýkartarak
veya park etme pozisyonuna getirerek bir sonraki merdiven
týrmanma iþlemine geçebilirsiniz.

Sandalyenin Platformun üzerine sürülmesi ve
akabinde PT Uni'nin üzerinde yer alan tekerlekli
sandalye sýrt kavrama aparatlarýnýn sabitlenmesi
sonrasýnda harekete baþlayabilirsiniz.
PT Uni hemen her türlü merdivenlerde en aðýr iþi
üstlenmeye hazýrdýr.

Tekerler park
pozisyonunda

LIFTKAR PT Plus
Bu kombinasyon azami 115kg aðýrlýk için uygundur
Talep üzerine azami 130kg için özel üretim yapýlabilir

LIFTKAR PT Uni
PT UNI 130: müsaade edilen azami aðýrlýk 130kg*
PT UNI 160: müsaade edilen azami agýrlýk 160 kg*
*azami aðýrlýk = tekerlekli sandalye aðýrlýðý + kiþi aðýrlýðý

Ürünlerimiz hakkýnda sýkça sorulan sorular
Bir akü dolumuyla kaç basamak týrmanýlabilir?
Akünün düzenli biçimde ve tamamen þarj edilmiþ olmasý koþuluyla ve taþýnan kiþinin
aðýrlýðýna baðlý olarak 300-500 basamaklýk bir eriþim menzilinden söz edilebilir.
Merdivende týrmanma esansýnda akü zayýfladýðýnda ne olur?
Tutacak üzerinde yer alan LED yanýp sönerek (yeþil/kýrmýzý) akülerin þarj zamanýnýn geldiði
sinyalini verir. Bunun týrmanma esnasýnda olmasý halinde dahi yolunuzu tamamlamak için
yeterince rezerv vardýr ! Gönül rahatlýðýyla yola devam edebilirsiniz
Týrmanýlabilen azami basamak yüksekliði nedir ?
PT'niz ile 22cm'ye kadar olan basamak yüksekliklerini týrmanabilirsiniz!
Merdiven Týrmanýcýyý döner merdivenlerde de kullanmak mümkün mü?
Evet, PT'nin kompakt dizayný ve iyi tasarlanmýþ eþsiz týrmanma teknolojisi, dar, dik, döner
merdivenlerde de kullanýlabilmesini mümkün kýlar. Týrmanma ayaðý üzerinde bulunan
tekerlekler en küçük basma yüzeyinde dahi sürüþ yönünün kolayca deðiþtirilmesini mümkün
kýlar ve böylece PT'nin her tür döner merdivenin üstesinden gelmesini saðlar ! Gerçekten
dahice !
Merdivenler zarar görebilir mi?
Hayýr, PT her tür basamak ve her nevi zemin kaplamasý üzerinde (ahþap, halý, metal, fayans
vs…) sürülebilir. Týrmanma sistemi bilakis hassas ve yüzeyleri yýpratmayacak bir biçimde
tasarlanmýþtýr.
Kullaným esnasýnda fazla güç gerekir mi ?
Hayýr, vücut yapýnýza uygun þekilde ayarlanabilir kullaným yüksekliðine sahip ergonomik yapý
þekli, tutma ve görme yüksekliðinde yerleþik kullaným elemanlarý (her cihaz standart olarak sol
el ve sað el kullanýmý için donatýlmýþtýr), ve özellikle eþsiz, elektrikli motor ile tahrik edilen
týrmanma birimi, merdivende sürüþü keyif haline getiriler. Rahatlayýn ve býrakýn basamaklar
üzerindeki aðýr iþi PT yapsýn!
PT her yere birlikte götürülebilir mi?
Evet, PT'yi aracýnýzýn bagajýna koyun ve sevdiklerinizi ziyarete gidin!
Çok az güç sarf ederek, sadece ana vidasýný sökerek PT'yi kolay depolanabilir üç parçaya
ayýrabilirsiniz. Bu üç parça tüm bilinen araçlarýn bagajlarýna sýðacak kadar küçüktür !

PT’nin aðýrlýðý ne kadardýr
Model

PT S

PT Outdoor

PT Plus

PT Uni

PT Fold

Toplam Aðýrlýk

30,5 kg

34,3 kg

23,5 kg

27,6 kg

28 kg

En Aðýr Parça Aðýrlýðý

18,5kg

22,3kg

14 kg

16,7 kg

Katl.
Cihaz

En Aðýr Parça Tanýmý

Sandalyeli
Týrmanma
Birimi

Sandalyeli
Týrmanma
Birimi

Týrmanma Birimi
(Tek. Sandalye
18kg)

Yanlarý paletli
Týrmanma
Birimi

Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi mi edinmek istiyorsunuz?
Aþaðýda belirtilmiþ adreslerde müteakip sorularýnýz için hizmetinizdeyiz. Ürünlere dair daha
ayrýntýlý bilgileri Internet üzerinde þu adreste bulabilirsiniz:
www.sano.at ve www.engellihayat.com
Üretici:

Türkiye Mümessili:

SANO Transportgeraete GmbH
AUSTRIA
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg/Linz
Tel.: +43 (0)7239 510 10

Avrasya Asansör
Malzemeleri Ticaret Ltd. Þti.
Demirciler Sitesi 2. Yol No.: 6
34015 Zeytinburnu -Ýstanbul
Tel.: 0212 582 91 13

Faks: +43 (0)7239 510 10 14
office@sano.at www.sano.at

info@avrasyaasansor.com bilgi@engellihayat.com

Tested to ISO 7176-23 and EN 12182

Faks: 0212 582 90 79

Risk analysis to DIN EN ISO 14971

Made in Austria

TIRMANICI PT – Teknik Veriler
Türkçe – 10.05. 2009
Yürüme Engelliler Ýçin Elektrikli Merdiven Týrmanýcý
PT S

Kendinden sandalyeli model
Standart tekerlekli (200mm çap – 297mm teker
aralýðý) merdiven týrmanýcý tekerlekli sandalye.
Yaslanma kýsmý ve tutma birimindeki kol destekleri
ayarlanabilir þekilde monte edilmiþtir. 1 adet ana
sabitleme vidasýnýn sökülmesi ile birlikte tutma
birimi, akü ve kaldýrma birimi ayrýlýr. Ayarlanabilir
kol, hýzlý deðiþtirilir akü ve hýzlý þarj cihazý dahildir.
Aþaðý katlanabilir oturma yeri ile yerden tasarruf
saðlar. Dik ve dar döner merdivenler için uygundur.

Taþýma Kapasitesi
(azami kiþi aðýrlýðý)

PT S 130: 130 kg
PT S 160: 160 kg

Toplam Aðýrlýk

30.5 kg

En Aðýr Parça

18.5 kg (Týrmanma Birimi ve Koltuk)

Toplam Yükseklik

1130 mm

Toplam Geniþlik

505 mm (kol destekleri dahil)
675 mm (600 mm, koltuk ve
kol destekleri katlý halde)

Derinlik
Merdiven Podesti Asgari Ölçüleri

PT S 130

PT Outdoor

PT S 160

Ürün No. 045 703

Kendinden sandalyeli model
PT-S'ye benzer merdiven týrmanýcý tekerlekli
sandalye, fakat büyük sürüþ tekerlekli (260mm
çap – 430mm teker aralýðý). Teker içinde
saðlam basamak freni. Dýþ mekanlarda da çok
iyi kullanýlabilir.

Taþýma Kapasitesi
(azami kiþi aðýrlýðý)

PT Outdoor 130: 120 kg
PT Outdoor 160: 150 kg

Toplam Aðýrlýk

34.3 kg

En Aðýr Parça

22.3 kg (Týrmanma Birimi ve Koltuk)

Toplam Yükseklik

1130 mm

Toplam Geniþlik

505 mm (kol destekleri dahil)

Derinlik

675 mm (600 mm, koltuk ve
kol destekleri katlý halde)

Merdiven Podesti Asgari Ölçüleri

PT Outdoor 120

PT Uni

Ürün No. 045 705

Pek çok tekerlekli sandalye türü için
(Büyük tekerlekleri sökmeden)
Kendi tekerlekli sandalyesi olan yürüme engellilerin
nakli için, yanlarýnda katlanmýþ açýlabilir platformlar
bulunan, merdiven týrmanýcý'dýr (geniþlik 760mm).
Piyasadaki tüm tekerlekli sandalye türlerine (þoförlü
veya kendi kullanýlanlar) uygundur. Kavrama
kýskaçlý ayarlanabilir kol (kavrama alaný 330530mm), çabuk deðiþtirilir akü ve hýzlý þarj cihazý
dahil.

0.8 x 0.9 m

Ürün No. 045 704

0.8 x 0.9 m

PT Outdoor 150

Taþýma Kapasitesi
(azami kiþi aðýrlýðý)

Ürün No. 045 706

PT UNI 130: 130 kg
PT UNI 160: 150 kg

Toplam Aðýrlýk

27.6 kg

En Aðýr Parça

16.7 kg (Týrmanma Birimi ve Yan Çýkma)

Toplam Yükseklik

1130 mm

Toplam Geniþlik

760 mm (Yanlar aþaðý konumda)
395 mm (Yanlar yukarý konumda)
482 mm (Tutma birimi)

Derinlik

385 mm

Merdiven Podesti Asgari Ölçüleri

1.1 x 0.9 m

PT Uni 160 Ürün No. 045 708
Ürün No. 045 705
Dar kýskaçlý (kavrama aralýðý 270-410 mm) 330-530 mm yerine Ürün No. 945 115 daha dar platformlu (Topl. Geniþlik 700 mm) 760 mm yerine Ürün No. 945 138

PT Fold

Kompakt çabuk katlanabilir
Katlanabilir nakil sandalyeli elektrikli merdiven
týrmanýcý. Ayarlanabilir kol, hýzlý deðþitirilir akü ve
hýzlý þarj cihazý dahil.
Dik ve dar döner
merdivenler veya çok dar geçiþler için çok uygun.
Oturak kýlýflarý fermuarlýdýr ve temizlik için kolayca
sökülebilir. 200 mm teker çapý - 297 mm teker
aralýðý.

PT Fold 130

PT Plus

Ürün. 045 711

Tekerlekli sandalye dahil
Merdiven týrmanýcý ve ona entegre, adaptörlü tam
teþekküllü manuel tekerlekli sandalye. Tekerlekli
sandalye týrmanýcýya takýlýp sökülebilir. Düz
zeminde normal tekerlekli sandalye olarak da
kullanýlabilir. Ayarlanabilir kol, hýzlý deðiþtirilir akü ve
hýzlý þarj cihazý dahil. Azami 115kg'lýk kiþiler için
uygundur. 200 mm teker çapý - 297 mm teker aralýðý.

Taþýma Kapasitesi
(azami kiþi aðýrlýðý)

PT Fold 130: 130 kg
PT Fold 160: 160 kg

Toplam Aðýrlýk

28 kg

En Aðýr Parça

Yok

Toplam Yükseklik

1130 mm

Toplam Geniþlik

430 mm (sandalye)
482 mm (Tutma Birimi)

Derinlik

660 mm
(405 mm katlý halde)

Merdiven Podesti Asgari Ölçüleri

0.8 x 0.9 m

PT Fold 160

Ürün No. 045 712

Taþýma Kapasitesi
(azami kiþi aðýrlýðý)

PT Plus 115: 115 kg

Toplam Aðýrlýk

23.5 kg (Merdiven Týrmanýcý)
18 kg (Tekerlekli Sandalyel)

En Aðýr Parça

14 kg ( Týrmanma Birimi)

Toplam Yükseklik

1130 mm
430 mm (Tekerlekli Sandalyesiz)
482 mm (Turma Birimi)

Toplam Geniþlik
Derinlik

385 mm (Tekerlekli Sandalyesiz)

Merdiven Podesti Asgari Ölçüleri

0.9 x 0.9 m

PT Plus 115

Ürün No. 045 709
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Yedek ªarj Cihazý BC-PT (Euro Fiº)
Ürün No. 045 141

PT Donanýmý
Yedek Çabuk Takas Edilir Akü BU-PT
(Aðýrlýk: 4,3 kg, Kapasite: 5,2 Ah,
Besleme Gerilimi:24 VDC)
Ürün No. 004 150

Araç Þarj Cihazý BC 10-30VDC-PT
(tüm araçlarýn çakmak yuvasýna uygun)

Kafa Desteði HR

Ürün No. 925 120

Ürün No. 945 101

Tekerlekli Sandalye WTB
(PT-Plus için, adaptör dâhil)

Bel Emniyet Kemeri PT S/Dýþmekan
Ürün No. 945 118

Ürün No. 945 110
Tekerlekli Sandalye WT
(PT-Plus için, adaptörsüz)

Bel Emniyet Kemeri PT Plus
(Tekerlekli Sandalye WTB ve WT ve
Nakil Sandalyesi TWT için)
Ürün No. 945 119

Ürün No. 945 642

Tekerlekli Nakil Sandalyesi TWT
Ürün No. 945 117

Beþ Nokta Kemer Sistemi
(PT S ve PT Outdoor için)
Ürün No. 945 144

TÜM MODELLER ÝÇÝN GEÇERLÝ TEKNÝK VERÝLER:
• Týrmanma Hýzý: Þalt kafasýnda üç ayar mümkündür: I = 10
basamak/dakika, II = 14 basamak/dakika, III = 18 basamak/dakika
• Azami Basamak Yüksekliði: 205 ila 230 mm (daha dik
sürülebildiðinde azami basamak yüksekliðine ulaþýlmýþ olur)
Bir Akü Þarjý Eriþim Mesafesi: yoðun olarak kiþi aðýrlýðýna ve
yukarý mý yoksa aþaðý mý sürüldüðüne baðlýdýr. Fakat ölçüt olarak
300-500 basamak kabul edilebilir. Daha sýk kullanýmda (örn. nakil
hizmetinde) her an ikinci bir akü kullanýlabilir. Ayný þekilde akünün
araç ile yolculuk esnasýnda da hýzlý þarj edilmesini mümkün kýlan bir
araç þarj cihazý da sunuyoruz.
• Akü Gerilimi ve Kapasitesi: 24 VDC - 5.2 Ah

• Yük Aþýmý Emniyeti:
1) Mekanik yük aþým emniyeti (kayar göbek) ile
2) Elektronik yük aþým emniyeti ile
• Sürüþ Tekerlekleri: gri lastikli, yumuþak bir sürüþleri vardýr ve
zeminde iz býrakmazlar. PT Outdoor'da çap 260 mm'dir (dýþ teker
aralýðý 430 mm). Diðer tüm modellerde çap 200 mm'dir (dýþ teker
aralýðý 297 mm).
• Destek Tekerler: bunlarda gri lastikli, sürekli frenlenir, zeminde iz
býrakmazlar. Destek teker çapý 80 mm.
Tekerlekli Sandalye Çerçeve Ýç Geniþliði: asgari 320 mm
(PT-Adapt ve PT-Uni).

TESLÝM KOÞULLARI:
Fiyatlar: fabrika çýkýþ fiyatý, KDV hariç, ambalajlý
Garanti: Üretim hatalarý için 2 yýl (yýpranma parçalarý hariç).
Teslim koþullarý olarak Avusturya Makine ve Çelik Endüstrisi teslim koþullarý güncel sürümü ile geçerlidir.
Patentler tescillidir. Deðiþiklik hakký mahfuzdur.

Türkiye Mümessili:

Avrasya Asansör Malzemeleri Tic. Ltd. Þti.

AVRASYA ASANSÖR

Demirciler Sitesi 2. Yol No:6
34015 Zeytinburnu / ÝSTANBUL
e-mail:info@avrasyaasansor.com
bilgi@engellihayat.com
www.engellihayat.com

Telefon : 0212 582 91 13
0212 679 47 36
Fax
: 0212 582 90 78

