Flex-Lift /130
Personløfteren, der er til at bære
Primær anvendelse:
Liftbrugere, der rejser meget enten ferie eller jobmæssigt.
Ideel som lift nr. 2 til handicappede børn, som har
rumdækkende loftslift på værelset
Forestil dig en personløfter, der kan alt det, som en god
personløfter skal kunne…. og lidt til.
Og, som oven i købet kan foldes sammen, lægges i
bagagerummet på bilen og kan bæres som rygsække
med en vægt på 13 og 14 kg.
•

Elektrisk løft. Max 130 kg brugervægt.

•

Løfter fra gulv, løfteinterval på 116 cm.

•

Kan klappes sammen og stilles af vejen efter brug,
så den ikke fylder i hjemmet eller på gangen.

•

Kan skilles ad og samles uden brug af værktøj.

•

Kan bæres af en enkelt person uden problemer –
vægt 13 og 14 kg.

•

Kan ligge i bagagerummet på alm. familiebil og kan
derfor anvendes overalt, hvor behovet måtte opstå.

Produkt

HMI-nummer

Varenummer

31647

12A98

Sæt - Tasker med hjul

-

12C85

Helsejl

-

12A09

Ekstra batteripakke

-

12A94

Flex-Lift
Tilbehør

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
God løftehøjde

Flex-Lift i samlet tilstand:
Højde:				
117 - 174 cm
Løfteinterval:			116 cm
Ågets laveste højde:		
46 cm
Ågets højeste højde:		
162 cm
Bredde, sammenklappet:		
28 cm
Bredde, udvendigt:			
77,5 cm
Bredde, indvendigt:			
66 cm
Understellets højde:		
11,5 cm
Laveste frihøjde:			
5,5 cm
Samlet vægt:			23,9 kg
Max. brugervægt:			
130 kg
Batteri: 			24 volt
Batterikapacitet:			
25 – 30 løft
Opladning:			
Via håndbetjening i ekstern ladestation
Ladetid:				4-5 timer

Let at opbevare. Kan klappes sammen,
så den ikke fylder i hjemmet.

Understel:
Længde:				113 cm
Bredde, sammenklappet:		
22,5 cm
Vægt:				12,6 kg
Mål i Taske:			
128x32x34 cm
Vægt i Taske:			
16,8 Kg
Løftedel:
Længde:				110 cm
Vægt:				11,3 kg
Mål i Taske:			
128x32x34 cm
Vægt i Taske:			
15,5 Kg
For yderligere informationer - kontakt salg.

Flex-Lift er testet og godkendt i forhold til
EN 10535(1998), EN 60601-1, EN 60601-1-2 og bærer derfor CE-Mærket.
Bæretasker med hjul.
Transporttasker beskytter liften og gør den
lettere at bære.

Flex-Lift er patenteret.

Se brugervejledning for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer.
Winncare Nordic forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.
Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.

Kan ligge i bagagerummet på en normal
bil
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