
Innovatiivinen henkilönostin turvalliseen tasolta toiselle 
siirtymiseen. EasyLiftistä on apua liikuntarajoitteisille, 
pyörätuolia / rollaattoria käyttäville sekä esimerkiksi 
lastenvaunujen kanssa liikkuville henkilöille 70–1250 
mm korkeuseroissa. Tason liike on erittäin vakaata 
neljän lineaarimoottorin ansiosta. 

Teollisuusmuotoilijoiden asiantuntemusta 
on hyödynnetty tuotteen suunnittelussa, 
jotta tasonostimen sijoittaminen eri tyylisiin 
koteihin ja julkisiin tiloihin on mahdollisimman 
helppoa, käyttäjäkokemuksesta tinkimättä.
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EasyLift tasonostin
Turvallinen käytössä

Nostotason alla on turvalevy, joka pysäyttää tason 
liikkeen välittömästi, jos tason alla havaitaan 
vierasesine. Nostin on EU:n nostolaitteille asettamien 
vaatimusten mukainen (2006/42/EC). Lisävarusteilla 
EasyLift voidaan kustomoida asiakkaan yksilöllisiin 
tarpeisiin sopivaksi. Lisävarusteina mm. portit ja niihin 
lukitus.

Yksinkertainen asennus

Nostimen asennus ei vaadi muutoksia olemassa 
oleviin seinä- tai lattiarakenteisiin, riittää että 
asennuskohteessa on tasainen lattia. Vakaan ja 
tasaisen nostoliikkeen varmistamiseksi nostin 
kiinnitetään kiskostaan päätyseinään.

Tuotenro Tuote / mitat (leveys x pituus)

804651000 EasyLift 800 tasonostin, taso 800 x 1400 mm
Tekniset tiedot

Tasonostimesta saatavana myös koot 900 x 1400 mm ja 1100 x 1400 mm. 
Yksityistiloihin soveltuu parhaiten 800-malli. EasyLift 900 ja 1100 ovat 
mitoitukseltaan hyviä ratkaisuja julkisiin tiloihin.

Maksimikuorma 400 kg / 2 henkilöä.
Nostokorkeus 70–1250 mm. 
Liikenopeus 40 mm/sekunti. 
Yhtäjaksoinen käyttö maksimissaan 2 minuuttia per 5 minuuttia.
Yksivaihevirta, 230 V / 50 Hz / 10 A.

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Myynti ja asennus:

Osmo Koivisto
Myynti
0400 481 341
osmo.koivisto@ 
campmobility.fi 

Markku Hyttinen 
Myynti
040 125 4046 
markku.hyttinen@ 
campmobility.fi 
Itä- ja Pohjois-Suomi 

Ville Valkeejärvi 
Myynti
045 728 3040 
ville.valkeejarvi@ 
campmobility.fi 
Etelä-Suomi 

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme,  
jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio 
ja tarvittaessa asennustyötarjous.

Kysy myös vuokrausta!
Uutena palveluna apuvälineet on mahdollista nyt myös vuokrata!

Sami Salonen
Myynti
045 7200 419
sami.salonen@ 
campmobility.fi 




