
Bergen kallar: Varje år lockar 
Zugspitze fotvandrare, skidåkare 
och dagsturister. Det är inte att 
undra på, eftersom tysklands högsta 
topp (med en höjd på 2 962 meter) 
inte bara erbjuder olika utomhusak-
tiviteter utan även verkligt fantastis-
ka vyer. Det här är verkligen en resa 
upp bland molnen. 

Från den tyska sidan finns det många 
vägar upp till toppen. Du kan prome
nera, ta den nya linbanan (fr.o.m. de
cember 2017) eller resa med den tradi
tionella bayerska Zugspitze kugg banan, 

en teknisk prestation som kört upp och 
ner för berget sedan 1930. Servicen har 
nyligen förbättrats så att passagerare 
med begränsad rörlighet eller barnvag
nar kan transporteras upp till bergets 
svindlande höjder och tillbaka igen.

Stationerna vid Eibsee (1 008 meter) och 
Zugspitzplatt (2 588 meter) har nu båda 
en Stepless mobil LP11 lyftplattform från 
Guldmann. Dessa mobila plattformar 
från Guldmann är speciellt utvecklade åt 
tågföretag för att säkerställa enkel och 
obegränsad åtkomst mellan tåget och 
plattformen.

Tack vare den lätta vikten och konstruk
tionen kan LP11 lätt och ledigt flyttas 
samt placeras av endast en person. Den 
tar heller inte mycket plats när den inte 
används. 

Plattformen är säkert fixerad på plats med 
en parkeringsbroms under sig. Ett högt 
skyddsräcke på båda sidor gör det möjligt 
att lyfta användaren säkert och de upp
fällda ramperna säkerställer att användare 
inte kan rulla av plattformen när de lyfts. 
LP11 är naturligtvis också utrustad med 
ett nödstopp och en mekanisk nödsänk
ning för nödlägen. 

En vandring bland molnen 

Med förstklassig
tågservice till Zugspitze

https://player.vimeo.com/external/233287534.hd.mp4?s=43eea9515808fd911559081414474ba1031f4d7b&profile_id=175


Specifikationer för lyftplattform LP11:

Max. lyftkapacitet:  300 kg
Lyfthöjd:    180 - 1000 mm
Bredd justerbar ramp:  630 - 800 mm
Antal lyft per laddning: cirka 45
Vikt:   149 kg

Plattformen kan höjas och sänkas 
elektroniskt med en knapptryckning. 
Fulladdat klarar batteriet upp till 45 lyft. 
Höjning och sänkning av plattformen är 
mjuk och jämn. I motsats till mekaniskt 
drivna lyftplattformar kan lyft genom föras 

mycket snabbt, så att täta tågförseningar 
inte utgör något problem. LP11 är också 
utrustan med en ramp som är justerbar på 
bredden som standard. Rampen kan just
eras från 630800 mm i bredd, vilket gör 
att den kan anpassas till olika tågdörrar.
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