
NEXT LEVEL

Kalea
PRIMO 350
• Rullstolstrapphiss för raka trappor

• Batteridrift under färd med laddning i parkerat läge

Avsedd för raka trappor, inom- eller utomhus, för offentligt eller privat bruk.
Batteridriven hiss med automatisk uppladdning. Maxlast 300 kg (från 225kg).



Batteridriven trapphiss 
för små och stora nivåskillnader  

Kalea PRIMO 350 är en batteridriven trapphiss för 
raka trappor vid transporter av så väl stående som 
sittande passagerare och för rullstolsburna.

SÄKER OCH LÄTT ATT ANVÄNDA

Hissen är robust, vädertålig och utformad med bom 
för säkrare körning. I parkeringsläge fälls fallskydden 
mot marken och den förlängda rampen (400 mm) 
minimerar nivåskillnaden vid av- och påstigning, 
här möjliggörs även fri passage i trappen. Golvet är 
halksäkert och har klämskyddslister runt om för att 
undvika klämrisk. Nedfällbar bom ökar säkerheten. 
Hissen manövreras direkt från plattformen 
alternativt från övre stannplan. Manöverknapparna 
är anpassade för användare med nedsatt rörlighet.

MÅNGSIDIG LÖSNING 

Kalea PRIMO 350 är anpassad för inom/utomhusbruk 
i raka trappor med 15-45 graders lutning. Inga 
fördyrande hållfasthetskrav ställs på trappkonstruk-
tionen eftersom trapphissens styrskenor lätt 
monteras på stolpar i befintlig trapp. Hissen går att 
installera och monteras på en dag och kan även vid 
behov flyttas och återanvändas. Installationen utförs 
alltid av en certifierad montör. Hissen är användbar 
för alla typer av transporter utöver rullstolar så som 
barnvagnar och varutransporter. 

SMIDIG MED SMARTA FUNKTIONER

Kalea PRIMO 350 är en kraftfull och pålitlig hiss.
Komponenter av höghållfasthetsstål i kombination
med en kraftig motor och ett styrsystem, gör att
hissen manövreras smidigt med en last på upp till
300 kg, även i trappor med upp till 45° lutning.

ÖVRIGT

Vid leveransen ingår dokumentation i form av 
användarmanual, eU-försäkran om överensstäm-
melse och elschema. 

KVALITET OCH MILjÖ 

Hissen uppfyller kraven i eUs Maskindirektiv 
2006/42/eG.  Hissen Ce-märks efter slutförd och 
kontrollerad installation.  Kalea PRIMO 350 kan enkelt monteras på såväl 

höger som vänster sida av trappan tack vare 
ett väl genomtänkt infästningssystem där 
hissen monteras på vägg eller stolpar. 

• Fällbar sits • Olika modeller av fjärrkontroller 
• Alternativa RAL-färger  • Ljud och ljus vid drift
• Utomhusversion • Vinkelpåkörning
• Stolpar för montage

TILLBEHÖR



 
Hissens konfiguration anpassas till 
platsen bl.a. genom att dess styrskenor 
har flexibla möjligheter vid installation.
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I parkeringsläge fäller hissen upp platt-
formen mot väggen, resultatet blir en 
vandalsäker, kompakt hiss. I hopfällt läge 
bygger hissen så lite som 370 mm från 
väggen, plattform och räls inkluderat,
vilket skapar fri passage i trappen.



Trapphissen för   
raka trappor
Kalea PRIMO 3550 kan installeras i så väl 
inomhus- som utomhusmiljöer.  

Hissen levereras med fjärrkontroller vid 
respektive stannplan, varifrån hissen 
kan manövreras. Hissen är utrustad med 
klämskyddskanter som stannar hissen 
omedelbart vid eventuellt hinder.

När hissen inte 
används kan  
plattformen 
fällas upp och 
bygger endast 
370 mm 
från vägg.
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NEXT LEVEL

Märklast 300 kg (från 225kg)
Märkhastighet (m/s) 0,15 m/s på raksträcka  
Stannplan 2
Rek. Max rälslängd 18 m
Plattformsmått (bxh), mm 800x1000 
Specialplattformar kan offereras vid förfrågan
Infästningar Vägg eller stolp montage
Min övreplan utrymme (BxL) 1200x1000
Min nedreplan utrymme (BxL) 1200x2000
Min ytrymme upp till tak 2200mm
Belstning på infästningar 2,8 kN
Lutning på trappa 15-45 grader
Uppfäld, parkerad hiss (d), mm 370mm inkl räls + 80mm vid stolpar
Matningsspänning  24V DC batteridrift 
  Laddningsaggregat 230 V AC
  Batteridrift med automatisk 
  uppladdning vid stannplan i stoppläge
Manöverspänning 24V
Styrsystem  Microdatorbaserat
Drivsystem Kuggstångsdrift
Manövrering Hålldonskörning med handkontroll
Säkerhet  Hastighetsregulator, klämskyddskanter,   
  fallskydd, överbelastningsskydd av
  motor, om strömmen går under transport 
  kan hissen ändå användas.
Standardkulör  RAL 7035 ljus grå
  RAL 9001 Cream
  RAL 9010 Pure White
  RAL 9005 Jet Black
  RAL 9006 White aluminium
  RAL 9007 Grey Aluminium

Låsfunktion Från stannplan
  

TEKNISK INFORMATION KALEA PRIMO 350

REGIONKONTOR

ÖVRIGT

I öVeReNSSTäMMelSeR Med  
Md 2006/42/eG, SS eN 81-40 

Vid leveransen ingår dokumentation i form 
av beskrivning, ritning, instruktion, eU-för-
säkran om överensstämmelse, elschema och 
beräkningar. För generella måttuppgifter 
konsultera Kaleas säljare.

Kalea
PRIMO 350

• Rullstolstrapphiss 
• Raka trappor
• Ute och inne


