
c-max - de universele traplift

Veilig en comfortabel trappen op en af.



Meer mobiliteit en levenskwaliteit - met de c-max, de 
schuif-rolstoel met trapfunctie, overwint u bijna elke 
hindernis thuis en onderweg.

Met weinig krachtinspanning en zonder veel moeite voor 
de bediener kan de c-max eenvoudig, makkelijk en veilig
bediend worden. Personen die moeilijk kunnen lopen, 
kunnen met de c-max veilig en comfortabel trap op en 
trap af. Moeiteloos wordt u de alledaagse situaties zonder
hulp van een derde persoon de baas.

Zowel op trappen als op vlakke ondergrond overtuigt de 
c-max door zijn wendbaarheid. Afneembare armleuningen
maken het makkelijk van plaats te veranderen. Door de 
compacte afmetingen en de inklapbare voetsteunen vormen 
ook enge traphuizen en wenteltrappen geen probleem. 
Ook voor het gebruik in een enge woonsituatie met smalle
deuropeningen is de c-max de optimale oplossing.

Met de c-max heeft u een hulpmiddel waarmee u zonder
inspanning trappen overwint. Daarbij kunnen verschillende
vloerbedekkingen zoals hout, steen, metaal, PVC of tapijt 

Aanpassingsvermogen:  

Individueel instelbare hand-

grepen zorgen voor de opti-

male rijpositie. Met weinig

krachtinspanning overwint

u ook enge trappen. Door

de lekbestendige comfort-

banden is de c-max als schu-

ifrolstoel ook op ruwe en

hellende ondergronden

bruikbaar.

c-max - Meer mobiliteit in het dagelijkse leven

Moeiteloos en comfortabel trappen op en af.



zonder problemen bereden worden.
Het robuuste strafsysteem dat al in 
duizenden apparaten geïnstalleerd
werd bewees al jarenlang zijn 
waarde. Het gepatenteerde, rollende,
kinematische trapsysteem sluit be-
schadiging van trapranden en vloer-
bedekkingen uit.

Individueel instelbare handgrepen 
zorgen voor de optimale rijpositie en
garanderen de veiligheid. Een door-
dacht veiligheidsconcept zorgt voor
een maximaal en zacht bedienings- 
en rijcomfort. De c-max noodremmen

stoppen vanzelf aan elke trederand. De
c-max kan trede per trede of continu
gebruikt worden. Met de vrij selecteer-
bare stijgsnelheid kunt u zich 
optimaal aan elke rijsituatie 
aanpassen.

De onuitputtelijke en onder-
houdsvrije accu's kunnen
afhankelijk van de belasting
tot 30 verdiepingen aan.

Veelvuldige toepassingen: Met de c-max overwint

u moeiteloos de alledaagse situaties. Als schuif-

rolstoel met trapfunctie is de c-max ideaal voor 

het gebruik bij het openbare vervoer, in openbare

gebouwen, in verzorgingscentra en ook in de 

private sector.

Consequent en betrouwbaar:

Noodremmen stoppen zelfstandig aan

de rand van elke trede.

Lichtgewicht: Met enkele manipulaties en zonder veel krachtinspanning wordt de c-max gedemonteerd en in de 

kofferruimte opgeborgen.

Behoedzaam: Bij het berijden van de meest

verschillende vloerbedekkingen veroorzaakt

de c-max geen beschadigingen.



Technische gegevens: Type C 121 / U1

Maximale draagkracht: 120 kg

Accu's: 2 x 12 V 5Ah

Gelijkstroommotor: 24 V

Stijgsnelheid: 8 -23 treden / minuut 
(continu regelbaar)

Capaciteit 
met een acculading: 15 - 30 verdiepingen 

(afhankelijk van de belasting)

Tredenhoogte: maximum 21 cm

Gewicht: 31,7 kg
17,2 kg – zwaarste onderdeel 
in de gedemonteerde toestand

Hoogte: 1090 mm

Breedte: 485 mm (totaal)
440 mm (zonder armleuning)

Diepte: 915 mm (totaal)
730 mm (ingeklapte voetsteunen)

Optioneel 
verkrijgbaar: 12V / 24 V wagenlaadleiding, 

bekkengordel, veiligheidsgordel-
systeem

De c-max voldoet aan de EU-richtlijn

93/42/EWG voor medische producten. 
Het in serie meegeleverde laadtoestel is geschikt

voor een netspanning van 110 V tot 240V en laat u

ook op reis niet in de steek.

De lichte en compacte c-max wordt met enkele 
manipulaties gemakkelijk en snel gedemonteerd. Door 
het geringe gewicht van de afzonderlijke onderdelen
(maximum 17,2 kg) kunnen ze zonder veel krachtin-
spanning in elke auto opgeborgen worden. Uw ideale
begeleider in het dagelijkse gebruik zorgt voor meer 
mobiliteit en levenskwaliteit. De kussens bieden een 
aangenaam zitcomfort en zijn afwasbaar.

Het veiligheidsgordelsysteem en een wagenlaadleiding
breiden de toepassingsmogelijkheden van de c-max uit 
(optioneel).

c-max - Veilig mobiel

Uw compacte begeleider op alle wegen.

Technische veranderingen dienen voor de vooruitgang
en blijven voorbehouden.
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