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T10 Scalacombi to praktyczny i bezpieczny 
schodołaz kroczący, dla osób mających trudności 
w pokonywaniu schodów.
Schodołaz kroczący, model T10, to idealna pomoc dla 
wszystkich osób o ograniczonej – także częściowo 
lub okresowo – sprawności ruchowej, które mają 
trudności z poruszaniem się po schodach. Dzięki T10 i 
pomocy osoby towarzyszącej mogą one bezpiecznie 
pokonać schody.

WSZECHSTRONNY I UNIWERSALNY
T10 to schodołaz kroczący, który doskonale się 
sprawdza przy bardzo wąskich schodach (do 
550 mm), małych spocznikach (> 70 cm) i/lub 
schodach zabiegowych (kręconych); pokonuje 
schody o kącie nachylenia do 55°. Schodołaz 
można łatwo i szybko zdemontować i rozłożyć na 
części, mieszczące się w bagażniku samochodu 
osobowego.

NIEZAWODNY I SOLIDNY
Schodołaz jest w pełni bezpieczny i niezawodny, a 
kierowanie nim nie wymaga wysiłku fizycznego 
ze strony osoby towarzyszącej; użytkownik pokonuje 
schody komfortowo, zarówno w górę jak i w dół.

Opatentowany system napędowy urządzenia, z funkcją 
softstep, zapewnia łagodne pokonywanie schodów w górę 
i w dół. Komfort dla osoby transportowanej, która siedzi 
wygodnie na miękkim, wyściełanym siedzisku, wyposażonym 
w regulowany podnóżek. Składane podłokietniki umożliwiają 
wsiadanie i zsiadanie w bardzo prosty sposób.



OPŁACALNY
T10 to z pewnością produkt kluczowy dla wszystkich sklepów ze sprzętem 
ortopedycznym i rehabilitacyjnym, pragnących oferować swym klientom 
najnowocześniejsze rozwiązania. 

- Zgodność z Europejską Dyrektywą 
Kompatybilności Elektromagnetycznej 
2004/108 EWG
- Zgodność z Europejską Dyrektywą o 
Wyrobach Medycznych 2007/47 EWG 
(certyfikacja we własnym zakresie)

Regulacja wysokości kolumny 
sterującej

Mechanizm stopu na stopniu

Immobilizator Elektroniczny

Waga

Zasilanie

Prędkość

Zasięg

Maksymalne 
podniesienie

Minimalna stopnica

Maksymalny kąt 
nachylenia

Udźwig

Minimalna głębokość 
spocznika piętrowego

Minimalna szerokość 
schodów

Sterowanie

Transport

Uwaga

Przeznaczenie

Zabezpieczenia i 
wyposażenie

Opcje

DANE TECHNICZNE T10

31 kg (20 kg mechanizm kroczący, 5 kg kolumna sterująca z oparciem, 6 kg 
siedzisko, podłokietniki i podnóżek. 

24 V, za pomocą akumulatora 3,5 Ah. O poziomie naładowania akumulatora 
informuje wskaźnik świetlny. Dostawa obejmuje urządzenie wraz z ładowarką.

12 stopni na minutę

200 stopni (orientacyjnie 11 kondygnacji)

200 mm

140 mm

55°

120 kg.

800 mm.

550 mm.

Przyciski działające na zasadzie stałego przycisku elementu sterującego, 
umieszczone na kolumnie sterującej

Demontaż nie wymaga wysiłku fizycznego; schodołaz rozkłada się na 6 części i mieści 
się w bagażniku samochodu osobowego.

Przy dostawie urządzenia osoba towarzysząca musi zostać stosownie 
przeszkolona przez wykwalifikowanego technika.

Obsługa urządzenia nie wymaga wysiłku fizycznego; wystarczy nacisnąć 
przycisk, aby wjechać na górę lub zjechać na dół; przemieszczanie się po 
płaskiej powierzchni stało się szybsze dzięki dodatkowym kołom. System 
łagodnego startu i zatrzymania.

Opatentowany system napędowy; przyciski sterowania z opóźnioną 
aktywacją; dwa mechaniczne i niezależne hamulce; elektroniczny kluczyk; 
wskaźnik wyładowanego akumulatora; ładowarka; 2 rozsuwane podłokietniki; 
regulowana głębokość podestu.

Pas zagłówek.

Podane powyżej dane i parametry są wielkościami orientacyjnymi a nie obowiązującymi. Vimec zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian technicznych.Dostępne rozwiązania:
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Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy 

Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970918

www.vimec.biz info@vimec.biz

Vimec za granicą: Madryt (Hiszpania), London (United Kingdom), 

Avignon (Francja), Warszawa (Polska)




