
LIIKKUMINEN

SCALAMOBIL® S35  
PORRASKIIPIJÄ



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

SCALAMOBIL® S35 PORRASKIIPIJÄ

scalamobil® S35 on pienikokoinen porraskiipijä, jota voidaan 

käyttää kaikenlaisissa portaikoissa, joiden askelman korkeus 

on max. 20 cm(1 tai 25 cm(2. Porraskiipijän patentoitu nou-

sumekanismi suojaa portaita kulumiselta ja takaa laitteen tur-

vallisuuden sekä helppokäyttöisyyden portaiden muodosta 

tai pintamateriaaleista riippumatta.

scalamobilia ohjataan pyörätuolin takana olevista otekah-

voista. Liikesuunnan ja moottorin käyttämiselle on omat kyt-

kimensä ja otekahvat ovat sekä leveys- että korkeussäädet-

tävät.

(1 S35 -mallilla, (2 S38 -mallilla

Kolme eri käyttötapaa:
1. scalaport® X7 -yleisteline, jossa voidaan kuljettaa erilaisia 

pyörätuoleja sellaisenaan.

2. pyörätuolikohtainen asennussetti, jolloin kelauspyörät 

irrotetaan käytön ajaksi.

3. scalachair® X3 on nelipyöräinen, kasaan taittuva istuin, 

joka soveltuu erityisesti kapeisiin portaikkoihin. scalachair® 

on irrotettavissa scalamobilista pikalukituksella, jolloin sitä 

voidaan hyödyntää myös kuljetuspyörätuolina.

Vakiovarusteena
• 5 turvasensoria – pysäyttävät porraskiipijän automaattisesti 

portaan reunalle

• SoftStep -toiminto – pehmentää portaalta toiselle siirty-

mistä

• ohjelmoitava ajoyksikkö

• portaikon geometrian ohjelmointi

• pyörätuolin ja käyttäjän paino

• säädettävä nopeus

• kerta- tai jatkuva-askellus

• ajokahvat

• akut

• laturi

Lisävarusteena mm.
• päätuki

• kiinnikkeet erilaisille pyörätuoleille

• kiinnikkeet kelauspyörien kuljetukseen

• autolaturi

• turvavyö

• työntökahvat scalachair® -tuoliin

Tekniset tiedot scalamobil®

Kokonaispaino 25 kg

  - ajoyksikkö 17,4 kg

  - akku 2,7 kg

 - otekahva 4,9 kg

Akut
3,4 ah, huoltovapaat, 

vuotosuojatut

Ajomatka n. 300 porrasta

Otekahvojen väli 43 - 52 cm

Otekahvojen korkeus 115 - 155 cm

Max. pyörätuolin ja käyttäjän yhteispaino 180 kg

Tekniset tiedot scalachair®

Paino 12,8 kg

Leveys 51 cm

Korkeus 95 cm

Syvyys 68 cm

 - kokoon taitettuna 34 cm

Max. käyttäjän paino 140 kg

Tekniset tiedot scalaport X7®

Paino 11 kg

Leveys 55 - 79 cm

Max. portaan askelman korkeus 20 cm

Min. portaan askelman syvyys 11 cm

Max. käyttäjän paino 120 kg

Pyörätuolin mitat:

Renkaiden välinen leveys

- sisäreunasta 39 cm

- ulkoreunasta 73 cm

Runkokorkeus 14 cm -

Takakorkeus 35 cm -

Selkänojan leveys 35 - 55 cm

scalamobil® scalachair® scalaport® X7


