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Den fleksible 
træningstrappe! 

 

Hurtig og sikker genoptræning 

Med den unikke træningstrappe er det 

nu muligt at starte genoptræning på et 

meget tidligt tidspunkt. Det patenterede 

FlexStep™ system gør det muligt at 

starte med meget små stigninger på 

hvert trin, faktisk helt ned til 2,5 cm. 

Det er herved muligt at træne på trap-

per uden at skulle frygte de høje trin – 

og samtidig være bange for at falde ned 

af en lang trappe.  

 

Digital højdejustering 

Med den digitale udlæsning af aktuel 

højde er der mulighed for at genskabe 

nøjagtig position fra gang til gang og føre 

skema over fremskridt i brugerens for-

måen. 

 

Transportabel 

StairTrainer transporteres let og elegant 

rundt, idet de drejbare hjul bliver aktive, 

når trappen er kørt i bund. Trappen kan 

køres gennem en almindelig 90 cm dør-

åbning. 

Tryghed 

Træningstrappen er udstyret med et 

robust gelænder i begge sider, således at 

man altid bevarer sikkerheden under 

træningen, og ikke behøver at frygte et 

eventuelt fald. 

. 

FORDELE 

 Genoptræning efter sygdom 

 Styrketræning for 

gangbesværede 

 Adskillige indstillings-

muligheder af sværhedsgrad 

 Hurtigere opstart af gen-

optræningsproces 

 Højere successrate på reha-

bilitering 

 Enkel at transportere og kan  

dermed deles flere afdelinger 

imellem 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

STAIRTRAINER 
by liftup 

 

Følg udviklingen med digi-

tal visning af trinhøjden, 

StairTrainer er let at 

transportere qua sine 

indbyggede hjul 

 

ThyssenKrupp Monolift AS 

Brobekkveien 38, Postboks 6877 

Rodeløkka, N-0504 Oslo, Norge 

Tlf: +47 23173700 
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REFERENCER 
PTU, Rødovre/ Århus 

 

Svendborg Sygehus, fysioterapien 

 

Nordjysk Center for hjerneskade 

 

Kennedy Center, Aalborg 

 

Østervang, Brønderslev 

 

Vestdansk Center for Rygmarvs-

skade, Viborg 

 

Nakimi Hospital, Japan 

 

Clinic Witikon, Schweiz 

 

New Tewkesbury Hospital, Eng-

land 

 

Central Hospital Karlstad, Sverige 

 

Rehabilitation Centre Maria Frie-

den, Tyskland 

 

 

  

 

Tekniske detaljer: 
 Længde: 1650 mm. 

 Bredde: 820 mm. 

 Højde: 1085 mm. 

 Egenvægt: 105 kg. 

 Tilslutning: 230 V - 10 A. 

 Max. last: 180 kg. 

 Bemærk ingen last under op og 

nedkørsel. 
 

 

StairTrainer med børnegelænder 
Kristian Bech, Brønderslev Neurorehabi-

litering: “Vi bruger StairTrainer til de ba-

lanceusikre, patienter, der har svært ved 

at løfte egne ben og patienter med nedsat 

udholdenhed”. 

 

 

 


