
Som supplement til oplysningerne i den eksisterende brugsanvisning gælder føl-
gende bestemmelser for Swiss-Trac model SWT-1S:

Swiss-Trac model SWT-1S er udviklet til overvejende plant terræn.
Sammenlignet med Swiss-Trac SWT-1 udgør den maks. tilladte stigning ved model 
SWT-1S kun 12 %. Dette giver ikke mulighed for kørsel i kraftigt kuperet terræn.

Sikkerhedsanvisninger

Påhængsvægt og stigningsevne
Den maksimale påhængsvægt på 120 kg, må aldrig overskrides. 
Den maksimale stigningsevne på 12 % er afhængig af underlaget.
→ Se Brugsanvisningen s. 4

Ved for kraftig stigning eller for stor påhængsvægt lyder der en hyletone, og Swiss-
Trac nedsætter automatisk hastigheden. Sænk straks hastigheden ved hjælp af gas-
håndtaget, ellers slukker Swiss-Trac i løbet af 5 sekunder og skal slukkes og tændes 
med nøglen igen. Undgå den slags overbelastninger da det reducerer levetiden for 
Swiss-Trac.

Godkendelse til kørsel på gader og veje
I Schweiz kræves der p.t. ingen godkendelseskontrol.
På grund af hastigheden på 9 km/t kræves der f.eks. i Tyskland køretilladelse til brug 
på gader og veje fra den ansvarshavende kontrolinstans, en forsikring samt baglyg-
ter og reflekser iht. færdselsloven. 
Brugeren er selv ansvarlig for den gebyrpligtige engangskontrol og forsikringen af 
vognsættet.

Brugsanvisning: 
Supplement til model SWT-1S



Kørsels- og hastighedsreguleringer

Med vippekontakten hurtig/langsom, kan den maksimale hastighed forudvælges:  
Ved trin 1 kører De omkring 4,5 km/t, og ved trin 2 omkring 9 km/t.
→ Se Brugsanvisningen s. 8

Transport i bil

Indstil altid vippekontakten hurtig/langsom til trin 1, når Swiss-Trac skal køres ind i 
bilen ved hjælp af læsseramperne. 
→ Se Brugsanvisningen s. 18

Transport i fly

Vægten på Deres Swiss-Trac SWT-1S er 70 kg.
→ Se Brugsanvisningen s. 20

Dæk

Lufttryk for baghjul: 1,5 bar.
Til model SWT-1S fås der kun dæk med kryds-, traktorprofil eller pigge
→ Se Brugsanvisningen s. 22

Tekniske data

Model SWT-1S

HMI-Nr 35833

Rækkevidde over 30 km på lige strækninger

Hastighed trinløst til 9 km/t eller se typeskilt

Maks. påhængsvægt 120 kg (person med kørestol og bagage)

Maks. stigning 12 % ved 120 kg påhængsvægt

Sidehældning Maks. 20 %

Maks. trinhøjde 13 cm opadgående  
15 cm nedadgående

Maks. forhindringshøjde fra jorden – 8 cm

Vægt 70 kg

Transport mål ca. 75×51×53 cm

Motorydelse 400 Watt, eller se typeskilt

Batterier 2 × 12V/50AH/C��

Type: AGM (lækfri)

Klasse 8, UN Nr. 2800

IATA/ICAO A67 overholdelse

Driftsspænding 100-240 VAC/50-60 Hz

Opladningsenhed 24 Volt, 8 A

Opladningstid min. 8 timer ved tomme batterier

Hovedsikring 40 Amp. ATO-sikring, Art: 257040.LN

Forlygter 24 Volt, 15 Watt / P26

Bremser dynamisk motorbremse 
mekanisk håndbremse

Dæk dimensioner 200×50 mm / 4.10/3.50-4, 4PR

Dæktryk forrest 2,5 bar  
bagerst 1,5 bar  
Specielt dæk 1,5 bar

Maks. temperatur Omkringliggende: –20 °C til 45 °C  
Opladning af batterier: 10 °C til 45 °C  
Opbevaring: 10 °C til 25 °C


