Stellar/160
Kompakt og elegant ståløfter

Primær anvendelse
Hjemmepleje
Plejehjem
Hospitaler

Stellar er den nye forbedrede ståløfter fra Ergolet.
Elegant skandinavisk design med fremragende
funktionalitet.
Stellar er udviklet til at flytte brugere med ståfunktion
og brugere der til en vis grad selv kan assistere ved
forflytning. Kroppens naturlige bevægelsesmønster
efterlignes under løft og når brugeren sænkes igen.
Den kompakte løfter med 160kg løftekapacitet er ideel
til hjemmebrug og til brug på institutioner. De buede
ben giver nem adgang til store stole og kørestole.
Ergolets unikke patenterede sejlkroge gør sejlpåsætning
nem og sikker. Den polstrede knæstøtte kan justeres
både i højde og vinkel for at opnå den optimale støtte
for den enkelte bruger.

Vigtigste standardfunktioner
Elektrisk benspredning er standard
Ny smart styreboks som tæller antal løft og informerer
om løfterens tilstand
Nødstop og nødnedfir
Aftagelig fodplade
Tilbehør
Vinkelgreb til løftearm
Fodpladeforhøjer
Stort udvalg af sejl

PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER
• Kompakt og dermed lille drejeradius
• Elektrisk benspredning
• Højde- og vinkeljusterbar knæstøtte
• Nyt smart styresystem
• Nødstop og nødnedfirknapper

Version
Sejlpåsætning:
Et minimum af pres nedad låser sejlkrogen.
Træk opad for at låse sejlkrogen op.

HMI-nummer

Stellar 160 ståløfter

Varenummer

011-01610EU

Tilbehør
Vinkelgreb til løftearm

017-00010

Fodpladeforhøjer i skum 5 cm

722-11100

Fodpladeforhøjer i skum 10 cm

722-11099

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Løft af bruger med ståløfteren Stellar 160.

Max. kapacitet			
160 kg
Løftemetode			
Elektrisk
Benspredningsmetode		
Elektrisk
Nødnedfir			
Manuel
Nødstop				Manuel
Elektrisk spline			Ja
Totalvægt
54 kg
Batterikapacitet			
60-80 løft (80 kg. 0,5m)
Bredde i smalleste position		
665 mm
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Linaks mest avancerede styresystem. Af vigtige
funktioner kan nævnes: Nødstop, hurtig og
langsom op og ned funktion, LCD skærm der
viser batteriets tilstand, serviceoverblik og
løftemetode. Tydelig knap for nødstop på
styreboksen.

Aftagelig fodplade og justerbar knæstøtte.
Vedligeholdelsesfrie, letløbende hjul. Bremser
på de bagerste hjul.

MDD93/42/EEC
Class I
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Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet
forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.
Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.
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