
 

 

Unika hissar för ditt hem 

När design och funktion är viktigt 

Steget som följer med upp ett steg och överbryggar till övre plan. 

När hissen är i sitt nedersta läge så fungerar trappan som vanligt. 

Standard Two Step är tillverkad för ett stegdjup på 275 mm, andra mått offereras. 

 

 

LC 500 fungerar lika bra utomhus som inomhus. LC 500 är  

lösningen för mindre nivåskillnader. 

LC 500 
med tillbehöret 

Two Step 



 

 

Unika hissar för ditt hem 

Låglyften med lägst 

påkörningshöjd, endast 

30 mm. Lätt och säker 

att komma på och säker 

att rulla av då bromsbe-

hovet är minimalt.  

LC 500 är stabilt kon-

struerad, det ger en 

trygg och behaglig färd.  

 
• Yttermått med nedfälld 

   ramp 1050 x 1430 mm 

• För utomhus såväl som 

   inomhusbruk 

• 30 mm lägsta höjd 

   ingen försänkning 

   krävs  

• Max last 250 kg. 

• Lyfthöjd upp till 500 mm  

• En säker lift med  

   automatisk ramp/ 

   avrullningsskydd. 

• Uppfyller svensk stan- 

   dard SS 2097-7. 

• Finns många tillbehör 

  kontakta oss för info. 

Hissen på bilden specialbeställd till ett hotell i Oslo. 

Hissen på bilden utrustad med övre dörr samt förhöjd 60mm. 

Och med en förlängd ramp/avrullningsskydd. 



 

 

Unika hissar för ditt hem 

Teknisk data 

- Maxlast: 250 kg 

- Hastighet: 25 mm/s med mjuk  

  start/stopp 

- Plattform: 800 x 1250 mm 

- Drivsystem: 2 st ställdon  

- Strömanslutning: 230V AC, 50Hz, 10A 

- Manövrering: Från plattform eller via 

  trådlösa fjärrkontroller (tillbehör) 

- Standard färg är obehandlad  

   aluminium och ofärgat polykarbonat 

-  Vikt 51 kg 

 

LC 500 monterad mot ett över-

byggt trappsteg. Samtidigt så 

är övre planet höjt så att det 

stämmer med tröskelhöjd. 



 

 

Unika hissar för ditt hem 

Extra steget som följer med upp ett 

steg och överbryggar till övre plan. 

När hissen är i sitt nedersta läge så 

fungerar trappan som vanligt. 

Extra steget är lätt att montera och 

demontera och går även att efter-

montera på befintliga hissar. 

Standard extra steg är tillverkad 

för ett stegdjup på 275 mm, andra 

mått offereras. 


