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s-max – de traplift voor uw rolstoel

Met uw eigen rolstoel – veilig en comfortabel de trap op en af.



• U kunt met uw rolstoel nòg makkelijker 
de trap op en af.

• De s-max past op haast alle in de handel 
verkrijgbare rolstoelen. Dus ook op heel
smalle kinderrolstoelen.

• Dankzij het nieuw ontwikkelde modulaire
fixeer systeem is de s-max eenvoudig te
monteren.

• Door het nieuw ontwikkelde liftelement 
met de lage lastwisseling is de s-max 
gemakkelijk en zeer veilig te bedienen.

• De handgreep is telescopisch. Hij is 
gemakkelijk regelbaar in de hoogte 
zodat u altijd een goede houding hebt.

• Handgrepen en bedieningsunit zijn volgens
de allernieuwste ergonomische inzichten
geconstrueerd.

• De stijgsnelheid kan geheel naar wens 
worden ingesteld en dus helemaal aan 
de verplaatsingssituatie worden aangepast.

• Het trede per trede systeem zorgt voor opti-
maal bedienings- en verplaatsingscomfort
zodat u zich op alle trappen behoedzaam 
en veilig kunt verplaatsen.

• Het uitstekend doordachte veiligheids-
principe van de s-max omvat ook remmen
die automatisch bij iedere traprand ge-acti-
veerd worden.

• Omdat de s-max slechts met een steunele-
ment werkt, is het apparaat bijzonder com-
pact en ook uitstekend geschikt voor smalle
trappen en wenteltrappen.

• De s-max functioneert op iedere trap; het
doet er niet toe of ze van hout, steen of
marmer is en of ze met tegels of vloerbe-
dekking is belegd. De gevoelige trapranden
worden niet beschadigd.

• De krachtige accu’s hebben heel wat 
uithoudingsvermogen. Met de s-max 
kunnen dan ook ongeveer 300 treden 
worden beklommen.

• De elektrische leidingen lopen aan de 
binnenzijde en kunnen dus niet worden
beschadigd.

• Dankzij de compacte afmetingen en het
geringe gewicht is de s-max uw ideale 
begeleider in het leven van alledag.
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De voordelen voor uw mobiliteit.



Zelfs in het kleinste voertuig heeft de s-max plaats.

Hij kan dus altijd en overal mee naar toe worden

genomen, zodat de bezitter altijd mobiel is.

De s-max kan dankzij het modulaire fixeersysteem 

op vrijwel iedere rolstoel worden gemonteerd.

Ombouwen of aanpassen van specifieke 

rolstoelen is eveneens mogelijk.

Eenvoudig en snel. Het fixeersysteem voor de s-max

hoeft slechts één keer op de rolstoel te worden

gemonteerd. Daarna kan de traphulp wanneer u

het wenst met behulp van een snelsluiting stevig

en veilig op de rolstoel worden aangebracht. Ver-

volgens volstaat het de steekaswielen te verwijderen

en het systeem is gebruiksklaar.

„Eenvoudig, comfortabel en makkelijk –

met de s-max vormen trappen geen belemmering.“

Altijd en overal veilig en betrouwbaar:

de automatische veiligheidsremmen worden bij

iedere traprand vanzelf geactiveerd.



Zeer mobiel zijn betekent juist voor kinderen ook meer
levenskwaliteit. Daarom hebben we de s-max zo ontwikkeld
dat  hij ook op de compacte rolstoelen voor kinderen past.
Een voordeel dat vrijwel geen enkele andere traphulp
biedt.

In de speel tuin, op school, op weg naar de muziekles voor
de s-max is iedere trap kinderspel. Hij past in de kofferbak
van iedere auto en maakt u en uw kind in vrijwel iedere
situatie zonder meer mobiel. En dat betekent voor u en uw
kind optimale levenskwaliteit. Want uw kind kan zonder
problemen naar zijn vriendjes toe en het contact met hen
onderhouden. 

Overwin barrières, geniet van de vrijheid iedere trap altijd 
en overal zonder problemen en absoluut veilig te bestijgen.
Dankzij de grote capaciteit van de accu van de s-max (tot 
300 traptreden) kunt u ook langere uitstapjes ondernemen.
En u kunt de s-max zelfs ook onderweg via de stroom-
voorziening van uw eigen auto en de hiertoe voorziene 
laadkabel bijladen.
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Barrières overwinnen. Thuis, op school en in de vrije tijd.

„Ik kan nu al mijn vrienden 

bezoeken, waar ze ook wonen.“

Ook buiten zorgt de s-max voor de mobiliteit die

voor het kind nodig is om zich te kunnen ontwik-

kelen.

Dankzij de krachtige

accu’s zijn ook lange

trappen voor de s-max

geen probleem.

Ergonomisch: 

de belangrijkste bedie-

ningselementen zijn

steeds binnen handbe-

reik zonder dat de rol-

stoeler zich hoeft om

te draaien.
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Mobiel blijven in uw normale omgeving.

Blijf mobiel in uw eigen omgeving en doe gewoon wat u
altijd al graag hebt gedaan. De s-max is u daarbij behulp-
zaam en laat u iedere trap zonder problemen “nemen”.

De s-max werkt met slechts één enkel steunelement. 
Daardoor zijn de afmetingen wel héél compact en kan 
hij ook op smalle trappen en bij smalle rolstoelen worden
gebruikt. De bediening is zeer eenvoudig en u heeft er 
nauwelijks kracht voor nodig.

Op die manier geeft de s-max u de onafhankelijkheid die 
u ook als rolstoeler of rolstoelster zo graag wenst. En dat
geldt niet alleen binnen de eigen vier muren! U kunt de 
s-max overal mee naar toe nemen, want hij past in iedere
kofferbak. 

„Aan mijn gewoonten

wil ik vasthouden.“

De “smalspoorder”: 

de s-max kan zelfs nog op

de allersmalste trappen

worden gebruikt. Ook

wenteltrappen beklimt 

hij zonder problemen.

Het gemak: voor de bediening van de s-max hebt u 

nauwelijks kracht nodig. De s-max kan dus ook worden

gebruikt wanneer de rolstoeler duidelijk zwaarder is dan

de bediener.

De truc: omdat de s-max slechts met één enkel steunelement werkt, kon hij 

zo compact worden geconstrueerd. Desondanks is de s-max in iedere situatie 

absoluut stabiel.



„Mijn werk is voor mij de maatstaf. 

En niet hoe ik er kom.“

Mobiliteit op het werk.

Ook smalle trappen of

wenteltrappen vormen

op weg naar het werk

geen hindernis meer.

De s-max helpt u, ook

dit soort trappen te

“nemen”. En het doet

er niet toe van welk

materiaal de treden

zijn gemaakt. Zelfs 

glad gepolijst marmer

is geen probleem.
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Volledig in het beroepsleven geïntegreerd.

Laat u bij uw werk niet afhankelijk maken van trappen,
maar hoogstens van de treden die u voor uw carrière 
moet bewandelen! De s-max brengt u op iedere werkplek
die u bevalt. Geniet dus van deze vrijheid. 

Wanneer u naar uw werk gaat past de s-max zonder 
problemen in de kofferbak van uw auto. En wanner 
u hem ter plaatse monteert kan hij makkelijk de hele 
dag op uw rolstoel blijven zitten zonder dat u in uw 
werk wordt gehinderd of uw normale bewegingsvrijheid 
erdoor wordt beperkt. Wanneer u dan de trap op of af
moet, kunt u de s-max dus direct gebruiken.

Dankzij de grote capaciteit van de accu en de 300 treden
die u daardoor kunt overwinnen, kunt u dus uw normale
werkdag zonder problemen doorkomen.

Snel opgeborgen: de s-max en de rolstoel zijn met slechts een paar handgrepen al samengevouwd en passen dan in de kofferbak van iedere auto.

Geen storend element:

de s-max heeft weinig

plaats nodig als hij niet

in gebruik is.



Universele drager
SDM6

Met de universele drager SDM 6 
is de s-max compatibel met de
meeste rolstoelen; hij is de ideale
traphulp bij gebruik in het open-
baar vervoer en in openbare
gebouwen als overheidskantoren,
musea of theaters.

Technische gegevens:
Gewicht: 7,5 kg

Geschikt voor rolstoelen met een
zitbreedte van ca. 32 tot 60 cm.

Opmerking: 
Het gewicht van de gebruikte
accessoires is inbegrepen in de
maximum draagkracht van de 
s-max (120 kg).

s-max – Accessoires

Opties 

Transportstoel
U3

Voor mensen die alleen bij het
beklimmen van trappen hulp 
nodig hebben, bieden wij de 
transportstoel U3. De fixaties 
voor de montage zijn vast op 
de U3 gemonteerd en de ver-
binding met de s-max kan veilig 
en eenvoudig worden gemaakt. 
De U3 is bijzonder smal en dus 
met name geschikt voor gebruik 
in bijzonder smalle trappenhuizen
en op wenteltrappen.

Technische gegevens:
Gewicht: 10,5 kg
Breedte: 49 cm

Heupgordel

Kantelbeveiliging 
past bij het fixeer-
systeem van de s-max.

Spanningsomzetter 
Hiermee kunt u het 
laadapparaat ook in 
uw auto gebruiken.



De s-max voldoet aan de EG-richtlijn
93 / 42 / EEG voor medische produc-
ten.

Technische wijzigingen met nadere verbetering als doel voorbehouden.

Standaard accessoires: 

Het accupack en het laadapparaat maken 
deel uit van de levering. Het accupack kan 
in de s-max worden geladen. Om de accu 
extern te laden kunt u het pack echter ook 
in één handomdraai uit de s-max wegnemen.
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Basisversie

Technische gegevens:

Maximum draagkracht: 120 kg

Accu’s: 2 x 12 V – 3,3 Ah

Gelijkstroommotor: 24 V

Stijgsnelheid: 8 – 23 treden 
(afhankelijk van de belasting)

Capaciteit van de 
accu (volledig geladen): maximaal 300 treden

(al naar gelang de belasting)

Hoogte van de traptreden: maximaal 22 cm

Gewicht van het liftelement: 14,5 kg – (zonder accu)

Gewicht van de accu: 3,5 kg

Gewicht van de handgreep: 4 kg

Gewicht totaal: 22 kg

Hoogte: 1200 mm

Handgreep uit te trekken tot: 1650 mm

Breedte van de handgreep: 520 mm 

Breedte van het liftelement: 330 mm 

Diepte van het liftelement: 320 mm
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