Den universelle trappemaskine

Sikker og komfortabel på trapper

www.aat-online.de

Mobilitet er et væsentligt aspekt i
Deres livskvalitet. Derfor bør Deres
bevægelsesfrihed indskrænkes så
lidt som muligt. Den mobile trappemaskine C-Max, hjælper Dem ved
at kunne bevæge sig overalt – ikke
kun i hjemmet, men også undervejs!
C-Max’en tillader at De problemløs
og komfortabel, overkommer selv
de smalleste trapper inden- som
udendørs.

Den patenterede stigningsmekanik
overtager stigningsprocessen. Betjeningspersonen styrer blot maskinen
med minimal brug af kræfter. Den
lette vægt og den enkle og hurtige afmontering tillader Dem at medbringe
C-Max’en overalt. Derved når De altid
Deres mål sikkert og bekvemt.

Patenterede stigningssystem gør
C-Max’en særdeles anvendelig
og sikker.

Forøg din mobilitet —
Med C-Max overvinder De nemt og bekvemt
trapper ude som inde

Til tjeneste —
patenteret teknologi, der passer		
til alle lejligheder
Det vigtigste kendetegn ved C-Max
er sikkerhed, fleksibilitet og komfort.
For at opretholde denne standard
har vi udviklet talrige intelligente
løsninger, der forenkler Deres dagligdag.
Hjertet i det hele, er den patenterede
stigningsmekanisme, der praktisk
talt klarer trappestigningen alene.
C-Max’en er designet til at løfte op til
120 kg. Til en person der vejer mere
end det, anbefaler vi en stærkere
udgave der kan klare patientvægt op
til 160 kg.

Vindeltrapper elle stejle trapper
– C-Max’en er meget fleksibel,
og klarer som standard trappetrin på 21 cm i højden.

Sikkerhedsbremsen stopper selv op
ved hver trappekant. Det robuste
stigningsben lander tæt på ovenstående trin. Dette garanterer en sikker ”landing”, og forhindrer at skade
trappekanten.
Derudover er C-Max’en særlig handy
på trapper belagt med træ, sten, metal plastik eller tæpper. De store hjul
og stigningsben tillader endda transport på gittertrapper!

For maksimal betjeningskomfort, er
stigningshastigheden frit indstillelig.
Ved behov kan man slå enkeltrinsfunktionen til.

Håndgrebet kan indstilles individuelt til betjeningspersonen,
og medfører at betjeningspersonen har bedre kontrol over
maskinen.

Enkel, praktisk — C-Max’en er parat 		
i en håndevending

Med enkle greb og kun få kræfter
kan C-Max’en skilles ad og opbevares i et lille bagagerum.

Det er hurtigt og simpelt at
skille C-Max’en ad inden en
køretur.

Højdeindstillelige håndtag og ergonomisk betjeningselement, gør
C-Max særlig betjeningsvenlig. Med
den valgfri stigningshastighed tilpasser De Dem optimal til enhver transportsituation, og har altid et fast og
sikkert greb i C-Max’en.

Den aftagelige batteripakke kan
De oplade separat fra Deres C-Max,
ved at tilslutte laderen (inkluderet i
leveringspakken) til enhver stikkontakt.

Komplet udstyr og tilbehør —
til alle Deres ønsker
Tilbehør* til Deres C-Max
C-Max’en er fra fabrikken udstyret
med batteri og oplader, og er for så
vidt klar til brug. På Deres opfordring
kan vi tilbyde Dem en masse individuel udstyr.
Ved ombygning er det muligt at udvide stigningshøjden med 1,5 cm, så
den samlede stigningshøjde bliver på
22,5 cm.
Hældningsmåleren hjælper Dem med
at finde den perfekte hældning, hvorved maskinen er lettest at manøvrere.
Bliver hældningen for flad eller stejl,
vibrerer håndgrebet.

Hovedstøtte

Autooplader

Udvidelse af armlænene

+1,5 cm
Hoftebælte og
sikkerhedsbælte

Sikkerhedsbælte

Udvidelse af stigningshøjden

Børnefodstøtte

Hældningsmåler

- 10 cm
- 05 cm
+10 cm

Forlænger/forkorter
af fodstøtten

*Andet udstyr på forespørgsel

Vores teknik giver Jer tryghed —
sikker og mobil med C-MAX
Vores mål hos AAT er at De gennem intelligent teknologi, bliver
mere mobil og derved forhøjer
Deres livskvalitet. Et godt eksempel
på denne filosofi, er trappemaskinen
C-Max.
Al vores viden og ”know how”,
opnået ved mange års erfaring med
udvikling af drivsystemer til kørestole
og trappehjæLp, produceret til et intelligent, pålideligt og sikkert system,
der tilbyder utallige fordele:

 tigningsben i stedet for
S
stigningshjul, for bedre greb

 an bruges på stort set alle
K
trappebelægninger

Kan visse steder også bruges 		
som kørestole

Lav vægt og let adskillelig
Enkeltrinsfunktion

Stabil konstruktion, kan bære
op til 140 kg

 rinløst, regulerbar 		
T
stigningshastighed

Ingen skader på trappekanten
”Handy” selv på smalle trapper
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CE C-Max’en opfylder retningslinjerne
EG 2007/47/ EG for medicinske
produkter.
Der tages forbehold for eventuelle tekniske
ændringer.

Tekniske data
Maksimal bæreevne

140 kg | 160 kg

Stigningshastighed

8 — 23 trin/min

(forstærket)

(Tilpasses individuelt)

15 — 30 etager
Kapacitet ved en opladning				
(afhængig af belastning)

Firmaet AAT Alber Antriebstechnik GmbH er medlem
af QVH og med et kvalitetssegl, der stemmer overens
med afprøvningen af kvalitetsstandarden for sygetransporter. Foruden det er AAT certifiseret i overensstemmelse med DIN EN ISO 9001:2000 og DIN EN
ISO 13485:2003.

Bredde (i mm)

485 | 440

(uden armlæn)

Dybde (i mm)

915 | 730

(fodstøtten klappet op)

Højde (i mm)

1090

Batterier

2 x 12 V / 5 Ah

Strømmotor

24 V

Batteri vægt

4,4 kg

Vægt motorenhed

17,2 kg

Vægt sæde

4,6 kg

Vægt ryglæn

4,3 kg

Total vægt

1,2 kg

Stigningshøjde

21 cm | 22,5 cm (forhøjet)
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