Trappemaskinen til Deres kørestol

Sikker og komfortabel på trapper med egen kørestol

www.aat-online.de

For mange mennesker giver trapper
problemer i hverdagen. I hjemmet,
på skolen, på kontoret, undervejs
til sport eller blot besøg hos vennerne – der er trapper alle vegne!!
S-Max’en er en stor hjælp til at
klare disse udfordringer på sikreste
vis.
Forbliv mobil sammen med din
familie, lad ikke gode vaner gå
tabt. Overvind trapper såvel ude
som inde, komfortabelt og sikkert
i din egen kørestol. Det pålidelige
stigningssystem er egnet til at klare
alle trappetyper.

Betjeningen er enkelt og kan klares
med kun begrænset fysisk indsats.
Takket være de kompakte mål og
lette design - er S-Max’en en ideel
partner i hverdagen.

Livskvalitet gennem mobilitet —
overvind daglige forhindringer i din
egen kørestol

Da S-Max’en arbejder med et
kompakt stigningsben, er den
speciel egnet til smalle trapper
- ja, selv vindeltrapper.

Innovativ teknik og originale idéer —
for større sikkerhed og komfort
For at følge med tiden er S-Max’en
opstået ved hjælp af kreative idéer,
der med tiden er blevet omsat til
innovativ teknologi.

S-Max’ens gennemtænkte sikkerhedskoncept inkluderer bremser
der automatisk stopper ved kanten
af hvert trappetrin.
Den gennemtænkte teknologi sikrer
en nem og enkel stigningsproces.
Den nye ”smart step”- funktion gør
betjeningen exceptionelt let og komfortabelt. Stigningssystemet tilpasser
sig den vægt den kører med således
at den altid ”lander” blødt på trinene.
Ikke mere trappestigning i mørke,
da der er påsat diodelys til at lyse
trappen op.
En tyverisikring sikrer mod uautoriseret brug og dermed større
sikkerhed.

Takket være sine kompakte
mål, er S-Max’en også perfekt
til børnekørestole.

Stigningshastigheden kan indstilles
således at betjeningspersonen kan
føle sig tryg, lige meget hvilken vægt
og på hvilken type trappe der skal
transporteres. Hvis ønsket kan man
altid slå enkeltrinsfunktionen fra.
S-Max’en er hurtig og nem at montere, og er takket være sine kompakte
mål, er den også velegnet til specielt
smalle trapper – minimum sædebredde er 24 cm.

Vores stærkeste model er
designet til at kunne klare
vægt op til 160 kg (standard
version – op til 120 kg).

Kontrolenheden og grebene
er designet, med tanke på
den seneste ergonomiske
udvikling.

Vær klar til alle situationer —
med det rette tilbehør
Til personer der behøver hjælp
på trapper, er S-Max sella den
optimale løsning. Stolen er
særlig smal og derfor velegnet
til smalle trappeopgange, og
også vindeltrapper.
Universalholderen SDM7 gør
S-Max’en kompatibel med
diverse typer af kørestole.
Derfor er den særlig velelgnet
til til offentlige steder og taxa/
busselskaber.

s-max sella

Universalholderen SDM7

Komplet udstyr og tilbehør der giver mening —
opfylder dine ønsker
Tilbehør* til din S-Max
S-Max pakken indeholder: Strømenheden, grebene med kontrolenheden,
batteripakken og oplader. Holdere til
stort set alle kørestole er tilgængelige
som tilbehør.

Vippestøtter

vippefod

Hældningsmåleren hjælper Dem med
at finde den optimale hældning under
kørsel. Hvis De holder S-Max’en for
højt eller for lavt, vil grebet vibrere.

transportadapter

+1,5 cm
Holdere til
kørestole

Omformer

Hældningsberegner

Udvid stigningshøjden

Hoftebælte**

Sikkerhedssele inklusiv hoftebælte**

* Mere tilbehør på vej
** Tilbehør der passer til U3 stol

Forbedret teknologi og nyt design —
med S-Max’en overvindes alle barrierer
Dioder til sikker kørsel i mørke

Vores mål i AAT er at tilbyde Dem
hjælpemidler til bedre mobilitet
ved hjælp af intelligent og kreativ
teknologi.

 yverisikring for at undgå uauT
toriseret brug

Vores viden og know-how er
baseret på stor erfaring indenfor
udvikling af stigningshjælpemidler
for kørestole, har resulteret i et
forbedret system som vil forenkle
Deres dagligdag.

„ Smart-Step“ funktion for en
mere behagelig transport

 utomatisk bremsefunktion ved
A
hver trappekant
Fleksibel på selv meget smalle
trapper
I ngen skader på trappe eller
gulvbelægninger

Enkeltrinsfunktion


s-max_d1202_dk_06_10
CE S-Max’en opfylder retningslinjerne
EG 2007/47/ EG for medicinske
produkter.

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.

Der tages forbehold for eventuelle tekniske
ændringer.

Tekniske data			
Maksimal bæreevne

s-max 160 kg			

s-max 120 kg			

s-max sella

160 kg (person og kørestol) 1
125 kg (person og kørestol) 1
135
											

Stigningshastighed

8 — 23 trin/min

5 — 20 trin/min

kg (person)			

5 — 20 trin/min

(Tilpasses individuelt)

15 — 20 etager,
15 — 20 etager,
15 — 20 etager,
max 300 trin
max 300 trin
max 300 trin
															
nej
ja
ja
Dioder, lyser op i mørket
Kapacitet ved en opladning
(afhængig af belastning)

„Smart-Step”funktion for													
nej
ja
ja
ekstra komfort
															
min. 1200 mm
min. 1200 mm
Højde
min. 1100 mm
max. 1650 mm
max. 1650 mm
max. 1470 mm
Batterier

2 x 12 V / 3,3 Ah

2 x 12 V / 3,3 Ah

2 x 12 V / 3,3 Ah

Batteri vægt

3,0 kg

3,1 kg

3,1 kg

Strømenhed vægt

15,5 kg

14,4 kg

14,7 kg

Håndgreb vægt

3,5 kg

3,0 kg

14,5 kg

Total vægt

22 kg

20,5 kg

33,5 kg

Stigningshøjde

22 cm | 23,5 cm (forhøjet)

22 cm | 23,5 cm (forhøjet)

22 cm | 23,5 cm (forhøjet)

							
1 vær venligst opmærksom på at maksimum vægten der er påskrevet kørestolen af producenten.
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