
s-max
De elektrische traplift 
         voor de rolstoel 

• trappen op en af in uw rolstoel
• geen overplaatsing
• past op de meeste manuele

rolstoelen
• veilig gebruik
• gemakkelijk transporteerbaar

s-max



Mobiliteit verhoogt uw levenskwaliteit. 
Trappen op en af in uw rolstoel
In het dagelijkse leven zijn trappen een veel voorkomend obstakel: 
op school, op het werk, thuis of op verplaatsing. Met de traplift 
s-max brengt uw begeleider u moeiteloos en zonder overplaatsing,
comfortabel en veilig op of af de trap. Het bedienen van de s-max is
eenvoudig en u hebt er nauwelijks kracht voor nodig. Hij is licht en
compact en kan dagelijks overal gebruikt worden.

Een innoverende techniek in dienst van 
mindervaliden: dankzij automatische 
remmen stopt de s-max op de rand van 
de trede en kan de begeleider het systeem 
in alle veiligheid bedienen. De smart-
stepfunctie waarborgt een maximaal 
gebruikscomfort: het steunelement wordt 
zachtjes op de trede geplaatst waardoor 
lichte schokken vermeden worden. 
De s-max is uitgerust met LEDs die de 
treden verlichten. Een veiligheidschip 
maakt het mogelijk de s-max te blokkeren.

De stijg- of daalsnelheid is regelbaar in 
functie van de verplaatsingssituatie. Het is 
ook mogelijk het trede per trede-systeem 
in te stellen: in dat geval stopt de motor na 
elke genomen trede.

Zo kan de begeleider zich telkens goed op 
de trap plaatsen.

De s-max is eenvoudig en snel te 
monteren. Enkele kleine manipulaties 
volstaan om de traplift op uw rolstoel 
te bevestigen. De s-max kan aangepast 
worden op de meeste manuele rolstoelen 
vanaf een zitbreedte van 38 cm*.

De s-max wordt geleverd met een 
motorblok, handgreep, accu-set en lader.

De SDM7 is een universeel houdersysteem 
voor manuele rolstoel.

De Sella is een versie van de s-max met 
een geïntegreerde zitting.

*de aanpassingsmogelijkheid hangt af van het merk 
en het model van de rolstoel

Technische gegevens s-max 135 s-max 160
Maximale draagkracht 155 kg1 180 kg1

Maximumgewicht persoon 115 kg 135 kg

Stijgsnelheid
5 - 20 treden/minuut  
(regelbaar)

8 - 23 treden/minuut  
(regelbaar)

Autonomie met een 
gemiddelde last van 75 kg

+/- 26 verdiepingen 
(+/- 390 treden)

+/- 20 verdiepingen 
(+/-300 treden)

Max. hoogte van de treden / vermeerderd 220 / 235 mm (optie) 220 / 235 mm (optie)
Breedte handgreep / motorblok 520 / 321 mm 520 / 370 mm
Diepte van de handgreep/ motorblok 230 / 320 mm 230 / 320 mm
Min. / max. hoogte 1150 / 1550 mm 1200 / 1650 mm
Accu’s 2 x 12 V / 3,3 Ah 2 x 12 V / 3,3 Ah
Gelijkstroommotor 24 V / 200 W 24 V / 275 W
Gewicht motorblok 15,8 kg 16,9 kg
Gewicht handgreep 3,2 kg 3,2 kg
Gewicht twee armsteunen - -
Gewicht accu-set 3,0 kg 3,0 kg
Totaal gewicht 22 kg 23,1 kg

1 Let erop het maximaal gewicht van de rolstoel niet te overschrijden.
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