
Julkisiin tiloihin 0–500 mm korkeuseroihin, esimerkiksi 
myymälöiden, hotellien ja virastojen sisäänkäynteihin 
ja aulatiloihin. Nostin integroidaan asennuskohteen 
visuaaliseen ilmeeseen tason pintamateriaalin avulla 
(puu, marmori, laatta tai tekstiili-/vinyylimatto). HDN on 
turvallinen ja helppokäyttöinen. 

Nostotason kantokyky 300–400 kg mallista 
riippuen. Lattiarakenteeseen asennettava 
nostin on käyttämättömänä ympäröivän 
lattian tasolla ”piilossa” eikä tilassa liikkuville 
aiheudu kompastumisvaaraa.
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HDN tasonostin
Ympäröivän lattiapinnan tasolla

Tasonostimen asennuksessa on huomioitava tason 
alle tarvittava 350 mm syvä asennustila, jotta HDN 
saadaan käyttämättömässä tilassa ympäröivän 
lattiapinnan tasolle.

Helppokäyttöisyytensä ansiosta HDN on toimiva 
ratkaisu asiakas- ja toimistotiloihin. Soveltuu hyvin  
kohteisiin, joissa on 1–2 porrasaskelmaa. 

Turvallinen ja vakaa

Tasonostimessa ei ole kaiteita, mutta nostoliikkeen 
ajaksi tason reunat nousevat 10 cm ylös estäen 
pyörätuolin tai rollaattorin putoamisen tasolta. HDN 
on valmistettu ja testattu konedirektiivin 2006/42/EC 
mukaisesti. 

Tuotenro Tuote ja mitat 

804651200 HDN 900 tasonostin, taso 900 x 1400 mm
Tekniset tiedot

Tasonostimesta saatavana myös koot 1000 x 1400 mm ja 1100 x 1400 mm.

Nostokorkeus 0–500 mm. 
Lattiapinnan alapuolelle tarvittava asennustila 350 mm.
Maksimikuorma 300–400 kg / 2 henkilöä, mallista riippuen. 
Nostonopeus 20 mm / sekunti.
Virransyöttö 230 V, 10 A.

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Myynti ja asennus:

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

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

Ville Valkeejärvi
Myynti, tarjoukset
045 728 3040
ville.valkeejarvi@ 
campmobility.fi
Etelä- ja Länsi-Suomi
Pirkanmaa

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!

Jari Vepsäläinen
Asennukset
040 516 7313
jari.vepsalainen@ 
campmobility.fi 


