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Columbi er en løfteplatform for kørestolsbrugere og 
gangbesværede. Den bruges, hvor der er behov for 
at udligne niveauforskelle på op til 207 cm. Løfteplat-
formen er et godt økonomisk og praktisk alternativ 
til store fastmonterede rampesystemer og trappelifte. 
Columbi er nem at integrere i forskellige miljøer.

Enkel betjening
Med Columbi vil langt de fleste brugere kunne være 
selvhjulpne. Der er placeret let tilgængelige betjenings-
knapper på løfteplatformen, og der leveres betjenings-
paneler med til både øverste og nederste ladested. 
Døråbning og -lukning sker automatisk.

Høj sikkerhed
Nødstop på alle betjeningssteder, klemsikring under 
platformen, et mekanisk nødfir samt automatisk 
døråbning og -lukning giver brugeren en høj sikkerhed. 
Columbi er testet og godkendt i henhold til 
ISO 9386-1.

Stor vejrbestandighed
Columbi er fremstillet i vejrbestandige materialer, der 
kan tåle vind og vejr samt høje og lave temperaturer. 
Om ønsket, kan den tilmed monteres med varmekab-
ler, der sikrer, at fastfrysning undgås.

Let montage og demontage
Et fladt stabilt underlag, tilstrækkelig plads ved øverste 
ladested samt adgang til 230 volt er alt, hvad der 
kræves. Øverste dør og motorhus kan leveres på både 
højre og venstre side, og løftehøjden kan indstilles i 
ønsket højde.

Ekstra tilbehør
• Komplet varmekabel-kassette
• Joystik betjening
• Nødstop med lås
• IR fjernbetjening

Specificationer

 Løftehøjde Total løftehøjde Motorhus højde Maksimal højde
  (Løftehøjde +   
  ramme 75 mm) 
 m mm mm mm

 0,5 575 1325 1700

 1,0 1075 1750 2200

 1,2 1275 2050 2400

 1,4 1475 2350 2600

 1,6 1675 2650 2800

 2,0 2075 3250 3250

Columbi
– udligner høje niveauforskelle op til 2 meter 
– enkelt og sikkert
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Produktet er mønsterbeskyttet
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