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De Acorn Superglide Traplift
De Acorn Superglide Traplift is één van de
meest technologisch geavanceerde trapliften
beschikbaar, en helpt duizenden mensen
wereldwijd de volledige toegang in hun
huis terug te winnen. Het is de veilige,
comfortabele en simpele oplossing voor
problemen met het beklimmen van de trap.
Ieder aspect van de Acorn Superglide is
ontworpen tot de hoogste standaard van
comfort en veiligheid. Onze jarenlange
ervaring heeft ons geholpen een traplift te
creëren die puur op de gebruiker gericht is.
De Acorn Superglide wordt aangedreven
door een onderhoudsvrij batterijblok, die
ervoor zorgt dat de lift zelfs werkt in geval
van een stroomuitval.

De Superglide’s vloeiende start/stop beweging betekent dat er geen plotselinge
schokken of slingerbewegingen zijn; en de lift is zo geruisloos, dat u er geen
last van heeft in huis.
Een andere eigenschap, ontworpen door Acorn, is de diagnostische display die
waarschuwt voor eventuele potentiële problemen, voordat ze voorvallen, (bijv.
de traplift is per ongeluk uitgeschakeld of staat verkeerd geparkeerd).
Acorn installeert jaarlijks duizenden trapliften wereldwijd met als resultaat;
zeer tevreden klanten die de perfecte oplossing hebben gevonden voor hun
dagelijkse problemen met mobiliteit en toegankelijkheid.
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1

Beklede stoel.

2

Makkelijk te gebruiken besturing.

3

Stevige veiligheidsriem.

4

Door opvouwbare armsteunen, voetensteun
en zitting, een makkelijke toegang tot de trap.

5

Draaibare stoel- het is niet nodig het lichaam
te draaien om de lift op of af te gaan.

6

Vergrendelbare aan/uit schakelaar voorkomt
gebruik door anderen (bijv. kinderen)

7

Diagnostische digitale display informeert
de gebruiker over de status van de lift.

8

Vijf veiligheids sensoren op de voetensteun
en het onderstel stoppen de lift automatisch
wanneer ze in aanraking komen met een
obstakel.

9

Handmatige afstandsbedieningen maken het
mogelijk voor de gebruiker de lift te ‘halen’ of
te ‘zenden’.
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4

Ook beschikbaar:
• Perch traplift - ideaal voor gebruikers die moeite
hebben met het buigen van de knieën. De lift is
uitgerust met een steungreep voor extra veiligheid.
• Zit/Staan traplift – dit model combineert de
eigenschappen van de perch lift met de standaard
lift, zodat gebruikers ervoor kunnen kiezen om te
zitten of te staan.
• Opklapbare rail – voor wanneer een standaard
rail een obstakel veroorzaakt voor een deur aan de
onderkant van de trap.
• Buiten traplift – volledig weerbestendig voor
buitenshuis gebruik.

5
6
7
8

Dimensies
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

mm

Breedte buitenkant armleuningen
Breedte binnenkant armleuningen
Breedte rugleuning
Diepte van de stoel
Bovenkant voetensteun tot stoel
Vereiste ruimte onderaan de trap
Breedte muur tot stoel
Totale hoogte van de stoel
Totale hoogte
Voetensteun oppervlakte tot vloer
Gehele diepte (voetsteun opgevouwd)
Gehele diepte (voetensteun uitgeklapt)

�
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560
445
370

�

410

�

�

445
�

660

�

40
495
1020

�

115
325
585

�
�

�
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Dealer Stempel
Motorkracht

0.25KW

Rijsnelheid

Niet hoger dan 0.15 m/s

Rijmethode

Heugel en tandwiel

Motordraaikoppel vermogen
Energievoorziening

108Nm
24V DC (batterijen)

Maximum capaciteit
Rail materiaal

127kg
Geëxtrudeerd aluminium

Netstroom voorziening

220V, 50Hz Oplader

Acorn, rekening houdend met zijn beleid van voortdurende verbetering, behoudt het recht voor speciﬁcaties zonder mededeling te wijzigen.
Alle afmetingen zijn een benadering. Afbeeldingen zijn enkel getoond voor illustratieve doeleinden. Produkt kan enigszins afwijken.
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