
LØFTEPLATTFORM
LP5

Løfteplattform LP5 utjevner nivåforskjeller i private hjem, offentlige bygninger og institusjoner. 
Den er beregnet for både innendørs og utendørs bruk. Løfteplattform LP5 
er en økonomisk og praktisk løsning for nivåforskjeller opp til 0,5m.



LP5

Beskrivelse

Løfteplattform LP5 krever mindre plass enn tradisjonelle 
rampesystemer, og kan være ideell på steder der ramper 
blir bratte eller lange. Løftekapasiteten på hele 300 kg gir 
brukeren en sikker, komfortabel og stabil løftebevegelse.  
LP5 veier bare 118 kg, noe som gir en enkel installasjon.

Betjeningen av løfteplattformen er enkel, den opereres kun 
ved å holde inne en bryter på styretablå eller fjernkontroll 
(tilbehør). 

Sikkerhetsfunksjoner

Løfteplattform LP5 har en rekke sikkerhetsfunksjoner:
 
Innkjøring og utkjøring skjer i hver sin ende av 
løfteplattformen. For å sikre brukeren, fungerer 
påkjøringsrampen som sikkerhetsbrett/lem, og det er 
montert rekkverk på begge sider.

Nødstoppen er plassert ved betjeningspanelet og stanser 
all bevegelse i heisen ved aktivering.

Innebygget sikkerhetslist forhindrer klemfare. Hvis det 
kommer noen eller noe i klem under plattformen når den 
kjører ned, stanser nedkjøringen øyeblikkelig

LP5 leveres med batteribackup inkludert, til drift av heisen 
ved strømbrudd.

Enkelt nødsenk system.
Heldekkende belg.

Løfteplattformen kan låses slik at den er beskyttet mot 
uønsket bruk eller lek.

Tilbehør

Varmekabelkassett som monteres i heisens bunnramme 
gjør at heisen kan benyttes problemfritt selv på kalde 
vinterdager.

Fjernkontroll gjør at betjeningspanelet kan plasseres der 
hvor det passer best for den enkelte bruker. Håndkontroll 
finnes også.

Sideavkjøring til høyre eller venstre.
Sikkerhetsdør. 
Nødanrop i form av toveis talekommunikasjon.

SPESIFIKASJONER

SWL (Safety Working Load) 300 kg

Innvendige mål (BxLxH) 90x160 cm

Høydejustering 0-50 cm

Vekt 118 kg

Strømforsyning 230 V - 1 fase

Materialer Korrosjonsbestandige
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