PERSONKRAN

Til brug for sikker adgang til og fra sejlbåde, robåde
og motorbåde for handicappede og gangbesværede.

Personkraner i Hou havn

I stadig flere danske lystbådehavne monteres personkraner, så også
handicappede og gangbesværede kan komme ud at sejle.

På havnen i Hou har Egmont Højskolen valgt at
montere seks personkraner, for på den måde at
kunne tilbyde alle elever lige vilkår i forbindelse
med afviklingen af deres kurser i sejlsport. I en
række andre danske havne som fx Thurø Brund
Sejlklub, Bagenkop Havn, Bukkemuse Strand,
Hundested Havn, Vrold Shelterplads, Harboøre
Fjordfiskerforening og Knudhule, har man ligeledes valgt at installere en eller flere personkraner
fra Bemi.
Personkranen kan bruges mange steder som hjælpemiddel for handicappede. Foruden sejlads, kan
man også finde personkraner på rideskoler, for at
gøre det lettere for handicappede at komme op
på og ned af hesten.

Personkranen er hydraulisk og betjenes manuelt.
Selv personer med få armkræfter kan betjene den
uden problemer. Den er sikkerhedsgodkendt, og
hydrauliksystemet er udstyret med en sikkerhedsventil, som gør, at kranen ikke kan fejlbetjenes eller på anden vis udgøre en sikkerhedsrisiko.
Personkranen er godkendt til en vægt på op til
700 kg. Den maksimale løftehøjde er 3,9 m. Personkranen er 360˚ svingbar.

Betjening af personkran

Klar til hejs

Der løftes

Personen placeres sikkert i båden

Klar til sejlads

Tekniske specifikationer

Personkranen produceres og sælges af:

I Danmark forhandles liften også af:

Bemi Smede & Maskinfabrik ApS
Rønhøjvej 8
8300 Odder
www.bemi.dk

Pro-Bro ApS
Strandlinien 67
2791 Dragør
www.pro-bro.dk

Kontakt:
Jens Ole Simonsen
Tlf.: +45 30 32 80 77
jos@bemi.dk

Kontakt:
Martin Sigsgaard
Tlf.: +45 42 70 90 19
martin@pro-bro.dk

BEMI på Youtube

Pro-Bro på Facebook
Pro-Bro på YouTube

Bemi Smede & Maskinfabrik
Bemi Smede & Maskinfabrik er en alsidig og solid metalvirksomhed i Odder. Vi leverer
kvalitetshåndværk til både private og erhverv. . Vores badelifte og personkraner til gangbesværede er udviklet i samarbejde med Egmont Højskolen i Hou.

