
Op ad
trappen,
tryk på
knappen

Adgang til offentlige og private
bygninger uden større indgreb[ ]
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HIRO 320 er en robust kørestolslift,
der drives uden tandhjul og olierede
kæder. Den finder plads på selv smalle,
kurvede trapper, hvor den kan monte-
res langs væggen eller indvendigt ved
trappespiralen. Den klarer stigninger 
på op til 65°, over flere etager med stop
på hver.

På grund af rørkonstruktionens høje
stabilitet kræver monteringen et fåtal af
fastgøringspunkter, og det øverste rør
kan anvendes som gelænder. Ekstra rør
kan monteres, hvis håndlisten skal være
anbragt i en bestemt højde.

Ikke så meget lift, 
at det gør noget

Stigninger på op til 65° forceres uden bump og 
vibrationer.



Det patenterede HIRO traktionsdrev
sikrer et roligt og vibrationsfrit løb 
med “soft” stop og start og konstant,
indstillelig hastighed. Liften betjenes
på platformen med et minimum af
kræfter og kan tilkaldes fra øverste og
nederste trin.

To el-drevne sikkerhedsbøjler giver
ekstra tryghed under kørslen samt ved
til- og frakørsel. Ved kollision med
en forhindring standser liften straks og
kan kun køres i modsat retning.

HIRO 320 kan anvendes såvel inden-
dørs som udendørs og er godkendt 
til 250 kg (fås også til 300 kg). Liften
kræver 230V el-udtag, og batterierne
lades automatisk op ved liftens parke-
ringsplads.

3

Sikret mod uautoriseret brug · nød- og kollisionsstop · batteridrift med automatisk opladning · strømsvigtsikring · automatisk eller manuel 
sammenklapning efter brug · skridsikker platform · centrallbetjening på platformen · fjernbetjening med/uden kabel eller via joystick[ ]

Diskret af vejen og til tjeneste igen på sekunder.



Op og ned uden 
store armbevægelser
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HIRO 350 er en selvbetjent kørestols-
lift til lige trappeløb, som monteres
langs væggen i trappens højre eller ven-
stre side. Med det patenterede HIRO
traktionsdrev, der sikrer et roligt og
vibrationsfrit løb, forbliver rørskinnen
så ren, at den kan anvendes som trappe-
gelænder.

Liften har skridsikker platform med
sikkerhedsklapper, der letter til- og 
frakørsel og forhindrer kørestolen i at
skride ud under transporten. To el-
drevne sikkerhedsbøjler giver tryghed
under kørslen. Ved overbelastning eller
påkørsel af en forhindring, standser 
liften straks og kan kun fortsætte i
modsat retning.

Ingen støj, ingen tandstænger, ingen fedtede kæder.



Efter brug klappes platformen sammen
med motorblokken ved et tryk på en
knap, og sikkerhedsbøjlerne glider i
skjul bag klappen. Som ekstraudstyr
kan liften hentes og sendes væk ved
hjælp af ledningsfri fjernstyring.
Dermed bliver liften så kompakt og
hærværkssikker som muligt.

HIRO 350 kan anvendes uden- og
indendørs og er godkendt til 250 kg
(fås også til 300 kg). Liften kræver
230V el-udtag, og batterierne lades
automatisk op ved liftens parkerings-
plads.

Solid germansk kvalitet sikrer problemfri drift
uanset vejrforhold.
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Sikret mod uautoriseret brug · nød- og kollisionsstop · batteridrift med automatisk opladning · strømsvigtsikring · sammenklapning efter brug · 
skridsikker platform · centralbetjening på platform · fjernbetjening med eller uden kabel eller via joystick[ ]



HIRO 320:

Type: Kørestolslift til kurvede
trappeløb

Drev: Patenteret traktionsdrev
Kørebane: To rør i poleret rustfri stål,

der som regel føres på 
trappens inderside

Betjening: Via fjernbetjening eller 
spiralkabel

Hastighed: 0,1 m/sek., automatisk
dæmpning i kurver

Max. belastning: 250 kg
Strømforsyning: Automatisk opladning 

– 230 V fra stikdåse, under
fart via akkumulator

Platformstørrelse: 800 mm bred, 1000 mm
dyb (alt. mål efter ordre),
35 0 mm bred i sammen-
klappet tilstand

Farver: 12 forskellige RAL-farver 
til platform og støtter

Alle platforme måler 800x1000 mm
som standard, men kan leveres efter
mål og med klapsæde samt mulighed
for sideindkørsel.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
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Specifikationer:

885 m
m

 og opefter
m

in. 120 m
m

min. 240 mm

min. 2005 mm og opefter



HIRO 350:

Type: Kørestolslift til lige 
trappeløb

Drev: Patenteret traktionsdrev
Kørebane: To lige rør i rustfri stål
Betjening: Via fjernbetjening eller 

spiralkabel
Hastighed: 0,1 m/sek.
Max. belastning: 250 kg
Strømforsyning: Automatisk opladning 

– 230 V fra stikdåse, 
under fart via akkumulator

Platformstørrelse: 800 mm bred, 1000 mm
dyb (alt. mål efter ordre),
35 0 mm bred i sammen-
klappet tilstand

Farver: 12 forskellige RAL-farver 
til platform og støtter
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Max.  Løfte Motor Hastighed  Strømforsyning Soft start Mål parkeret
stigning o kapacitet kg kW m/sek Volt mm

HIRO 320  65 250 0,65 0,12 230 standard 320  

HIRO 350 45 250 0,75 0,12 230 standard 390  

HIRO 360 65 150 0,65 0,12 230 standard 330  

HIRO 370 65 225 0,65 0,12 230 standard 330  

1000 mm

min. 1520 mm
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Nørrelundvej 5, 2730 Herlev, tlf. 80 37 37 37, fax 70 20 37 37, info@botved.dk, www.botved.dk

• Ingen fedtede tandhjul

• Smalle trappeløb

• Automatisk opladning

• Vibrationsfri

• Soft start/stop

• Hærværkssikker

Botved Plejeudstyr har en målsætning
om at følge robuste og tillidsvækkende
løsninger til dørs med en service, der
lever op til produkternes kvalitet. Det
gælder fra rådgivning i planlægnings-
fasen til overblik over økonomien og
omfatter regelmæssig vedligeholdelse,
der sikrer uafbrudt drift og forlænget
levetid.
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