
Bjergene kalder: Hvert år tiltrækker 
Zugspitze vandrere, skiløbere og 
personer på endagsture. Det er der-
for ikke overraskende, når Tysklands 
højeste punkt (med en højde på 
2962 meter) ikke bare byder på mas-
ser af udendørsaktiviteter, men også 
virkeligt imponerende udsigter. Det 
er reelt set en rejse ind i skyerne. 

Fra den tyske side er der mange veje op 
til spidsen – du kan vandre, fra decem-
ber 2017 kan du tage den splinternye 
svævebane, eller du kan køre med den 
traditionelle bayerske Zugspitze-tand-

hjulsbane, der er et teknologisk vidunder, 
der har kørt op og ned ad bjerget siden 
1930. For nyligt er dens service blevet 
udvidet, så personer med reduceret 
mobilitet eller passagerer med barnevog-
ne nu kan transporteres op til bjergets 
svimlende højder og tilbage ned igen.

Stationerne ved Eibsee (1008 meter) og 
Zugspitzplatt (2588 meter) har nu begge 
en mobil løfteplatform fra Stepless by 
Guldmann. Disse mobile løfteplatforme 
er specialudviklet til togtrafik for at sikre 
let og uhindret adgang mellem toget og 
perronen.

Den lette konstruktion på LP11 betyder, 
at løfteplatformen er let at flytte og køre 
i position. Den er desuden hurtig og 
enkel at anvende og kan håndteres og 
betjenes af én person.  

Når løfteplatformen er placeret, låses 
den med en parkeringsbremse. Afkør-
selssikringen forhindrer, at brugeren 
ruller ud under løfteprocessen og sikrer 
et trygt og problemfrit løft af brugeren.
LP11 er selvfølgelig også udstyret med 
et nødstop og en mekanisk nødsænk-
ningsanordning.

En vandretur i skyerne 
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Specifikationer for LP11-løfteplatform:

Maks. løftekapacitet:  300 kg
Løftehøjde:    180 - 1000 mm
Bredde-justerbar rampe:  630 - 800 mm
Løft pr. opladning: ca. 45
Vægt:   149 kg

Løfteplatformen fylder ikke meget, og 
er derfor let at opbevare, når den ikke 
er i brug.

Løfteplatformes hæves og sænkes 
elektrisk i en jævn og stabil bevægelse. 
Når batteriet er fuldt opladet, kan det 
klare op til 45 løft. I modsætning til 

mekanisk drevne løfteplatforme kan løft 
udføres meget hurtigt, så togforsinkelser 
ikke udgør noget problem. LP11 er også 
udstyret med en bredde-justerbar rampe 
som standard. Rampen kan justeres fra 
630–800 mm i bredde, så rampen kan 
tilpasses forskellige bredder af togdøre.
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