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KOPIKLIS LAIPTAIS, MOD. „SCALAMOBIL S35“ 
 
Kaina 14980,00 Lt su PVM 
 
Kopiklis laiptais „Scalamobil S35“ gali būti tvirtinamas beveik prie visų mechaninių vežimėlių modelių, ant 
kurių rėmo yra sumontuotas specialus laikiklis kopikliui pritvirtinti. Vežimėlyje sėdintis žmogus pats 
savarankiškai negali naudotis kopikliu laiptais. Tam būtinas lydintis žmogus. 
 

       
 
SAUGUS VEIKIMAS 
Kopiklis turi 4 automatinius stabdžius, kurie patikimai sustabdo kopiklį prie kiekvieno laipto krašto. Unikali 
užpatentuota „Soft-Step“ funkcija užtikrina saugų ir tolygų veikimą bei komfortą vežimėlyje sėdinčiam 
žmogui. 
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KAIP VEIKIA KOPIKLIS LAIPTAIS? 
Norint užvežti aukštyn ar nuvežti žemyn laiptais mechaninį vežimėlį reikia: 

1. Pritvirtinti kopiklį laiptais prie mechaninio vežimėlio rėmo. Tai padaroma lengvai ir greitai fiksuojant 
kopiklio skersinį prie specialaus laikiklio esančio ant vežimėlio rėmo ir panaudojant specialų kaištį 
kopiklio fiksavimui prie vežimėlio rėmo. 

2. Nusistatyti patogų rankenų plotį ir aukštį. „Scalamobil S35“ turi ergonomiškas, neslystančio paviršiaus 
rankenas, kurios yra reguliuojamo aukščio. 

3. Pritvirtinus kopiklį laiptais prie mechaninio vežimėlio, būtina nuimti galinius vežimėlio ratus. 
4. Pasirinkti kopimo kryptį: aukštyn ar žemyn. Tai padaroma naudojant specialią svirtelę. Pasirinkimas 

parodomas kopiklio ekrane (displėjuje).  
5. Privažiuoti prie laiptų (jei kopiama laiptais aukštyn – privažiuoti atbulomis, jei leidžiamasi laiptais 

žemyn – privažiuoti priekiu), paversti kopiklį į save, taip, kad pakiltų priekiniai vežimėlio rateliai. 
6. Aktyvuoti kopimo mechanizmą. Kopimas laiptais atliekamas elektrinio variklio pagalba. Lydinčiam 

asmeniui reikia minimalių pastangų valdyti kopiklį (būtina palaikyti pusiausvyrą), nes visą darbą atlieka 
pats kopiklis.  

 

                     
 

PRITAIKYMO GALIMYBĖS 
Kopiklis laiptais „Scalamobil S35“ gali būti naudojamas tiek patalpoje, tiek lauke ant įvairių tipų laiptų: tiesių, 
siaurų ir spiralės formos. Lengvai važiuoja per įvairios medžiagos paviršius: kiliminę dangą, akmenį, medį, 
metalą. Kopiklis laiptais „Scalamobil S35“ nebraižo ir kitaip negadina laiptų paviršiaus. 
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KOPIKLIO TRANSPORTAVIMAS 

 
Kopiklis laiptais „Scalamobil S35“ gali būti išardomas į 3 dalis ir 
patogiai transportuojamas bet kokio dydžio automobiliu. 
Baterijos sveria tikai 2,5 kg. 
 
BATERIJOS ĮKROVIMAS 

Baterijos energijos užtenka 300 laiptų užkopti/nulipti. Baterija pilnai 
įkraunama per 3,5 val. Komplekte baterijos įkroviklis. Papildomai 
galima užsisakyti automobilinį baterijos įkroviklį. 
 
Norint įkrauti bateriją, ją reikia išimti iš kopiklio ir prijungti baterijos 
įkroviklio laidą. 
 
 
 
 

 
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
Maksimalus vartotojo svoris: 140 kg 
Maksimali apkrova:  180 kg 
Veikia nuo įkraunamos baterijos: 300 laiptų su pilnai įkrauta baterija (kai vartotojo svoris 70 kg) 
Baterija:   2 x 12 V; 3,4 Ah 
Baterijos įkroviklis (įvestis): 90 - 240 V AC 
Baterijos įkroviklis (išėjimas): 24 V DC, 1A 
Darbinė įtampa:  24 V 
Variklio galia:  176 W 
Kopimo greitis:  6-19 laiptų/min 
Kopiklio plotis:  43-52 cm 
Kopiklio aukštis:  115-155 cm 
Bendras kopiklio svoris:  25 kg 
   Baterija: 2,5 kg / važiuoklė: 17,4 kg / rankena: 4,9 kg 
Laiptų pakopos dydis:  Gylis ne mažiau 11 cm, aukštis iki 20 cm 
Papildomai užsisakius galima pritaikyti kopiklį iki 25 cm aukščio laiptų pakopai. 
Gamintojas:   Ulrich Alber GmbH, Vokietija 
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PAPILDOMAI UŽSAKOMI PRIEDAI 
 

Laikiklis kopikliui pritvirtinti 
 

 
 

Galvos atrama 
 
 

 

Spec. laikiklis vežimėlio kopimui 
laiptais nenuėmus galinių ratų 

 

 
 
 

Spec. laikiklis daugiafunkciniam 
vežimėliui 

 

 

Spec. laikiklis vaikiškam 
vežimėliui 

 
 
 

„Scalamobil S38“ kopiklis iki 25 
cm aukščio laiptų pakopai 

 

Automobilinis baterijos 
įkroviklis 

 

 

Saugos diržas (per juosmenį) 
 
 

 

 

 
 


