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ESCALINO

C-MAX

Objednávkový kód: 
ZREAATED120200 

Objednávkový kód: 
ZREAATCC121000 

Není hrazeno ZP

Není hrazeno ZP

Schodolez s integrovanou sedačkou.
Schodolez ESCALINO je universální zařízení pro překonávání 
bariér pro osoby se sníženou pohyblivostí. Je určen pro domácí 
i venkovní použití. Snadno, pohodlně a bezpečně zdoláte pomocí 
doprovodné osoby klasická i točitá schodiště. Přepínačem ovládá-
ní lze regulovat plynulý nebo přerušovaný(krokování) výstup nebo 
sestup po schodišti. Zdolat  tak můžete až 12 schodů za minu-
tu při výšce schodu až do 21 cm. Svými parametry je schodolez 
ESCALINO vhodný i do užších prostor ( autobusy, letadla, úzká a 
točitá schodiště). V závislosti na hmotnosti přepravované osoby 
na jedno nabití překoná  ESCALINO až 180 schodů.

Přednosti:
• nízká  cena
• vhodný i pro úzké prostory
• skládací pro transport
• odklopné a odnímatelné područky
• vodící rukojeti výškově nastavitelné
• krokování nebo plynulý chod
• snadná manipulace 

Schodolez s integrovanou sedačkou.
Zdolávání terénních nerovností a klasických schodišť je 
problémem pro osoby se sníženou pohyblivostí. Tento problém 
je zvláště palčivý u méněpodlažních budov a rodinných domků, 
kde jsou výtahy velice nákladnou položkou. Nyní je v nabídce nové 
univerzální zařízení - schodolez C-MAX s integrovanou sedačkou.
C-MAX je vybaven řídící elektronikou, oddělitelnou baterií a je 
jednoduše rozložitelný a transportovatelný.

Pomocí schodolezu C–MAX, jedné doprovodné osoby s trochou 
praktických zkušeností, snadno zdoláte všechna schodiště, včetně točitých 
a jiné terénní stupně (nastupování do autobusu, letadla aj.). Na jedno 
nabití lze zdolat až 30 podlaží, v závislosti na hmotnosti přepravované 
osoby.

Umožňuje překonávání schodišť s výškou schodu až do 21 cm a 
také je vybaven plně automatickými mechanickými bezpečnostními 
brzdami na každém kole a ovladačem rychlosti 8-23 schodů 
za minutu, s přepínačem plynulého a přerušovaného chodu 
(krokovačem). 

Alternativní financování - krajská pobočka Úřadu práce ČR nebo 
sponzoring

Alternativní financování - krajská pobočka Úřadu práce ČR nebo 
sponzoring
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LIN
O Celková Výška Šířka bez Šířka s  Hloubka s Celková Maximální Baterie Výkon Rychlost Výdrž Maximální 

 výška  složeného  područek područkama podnožkou váha nosnost  motoru výstupu baterie výška schodu
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (Ah) (W) (schod/min) (schod) (mm) 

 1357 760 458 518 723 33,7 120 2x12V/5Ah 24V/200W 12 120-180 210

 1440 1090 440 485 915 31,7 135 2x12V/5Ah 24/275W 8-23 až 375 210
C-MAX


