MAXI TWIN
Den innovative twin-mast lift

Maxi Twin™ er den mobile lift kendt for sit unikke åbne design med twinmast. Denne innovative løsning åbner op for nye muligheder for at opfylde
ArjoHuntleigh’s to målsætninger – at fremme sikre, ergonomiske arbejdsrutiner
for plejepersonalet samt sikre behagelige og sikre forflytninger for
plejemodtagere.
Ved at forbedre stabilitet og vægtfordeling forbedrer twin-mastdesignet også sikkerhed
og brugervenlighed, samt muliggør håndtering af plejemodtagere på op til 182 kg.
Det innovative åbne design af Maxi Twin gør det muligt at udføre forflytninger af
plejemodtagere jævnt og sikkert med blot en enkelt plejer vha. fornuftige ergonomiske
arbejdsmetoder. En plejer finder det nemt at løfte en plejemodtager fra enhver overflade
såsom en seng, stol eller fra gulvet.

…with people in mind
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Sortiment af bøjler

Med valget imellem 3 forskellige
bøjlestørrelser medium DPS og medium
eldrevet DPS, samt en serie af ekstraudstyr
tilgængelig til at levere optimerede læsninger
til plejemodtagere med unikke behov.
Angives på bestillingstidspunktet.

Personvægt (ekstraudstyr)
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Eldrevet DPS
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Det eldrevne DPS-ophæng, tilbyder
ubesværet og præcis placering af
plejemodtageren med et tryk på knap.

Intet sving eller svaj
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Den unikke friktionsløsning forhindrer
bøjlen i at svinge frem og tilbage,
hvilket giver yderligere komfort og
sikkerhed for både plejemodtager og
plejepersonale.

Enestående
manøvredygtighed

Twin-mastens design fordeler plejemodtagerens og liftens vægt mere jævnt,
hvilket letter manøvreringer. Den har også
et ergonomisk håndtag til jævn manøvrering,
der kan benyttes effektivt af plejepersonale i
alle højder.

Bedre øjenkontakt
3
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En vertikal elektronisk personvægt
sælges som ekstraudstyr. Den sætter
plejepersonalet i stand til bekvemt at veje
plejemodtageren under forflytning.

Sikre løft fra gulvet

Maxi Twin tilbyder sikre og enestående
nemme løft fra gulvet.

Det åbne design giver hele tiden tæt,
tillidsvækkende øjenkontakt imellem
plejepersonale og plejemodtager.

Vægt

(uden bøjle og batteri)
(inkl. DPS + batteri)

4

Enestående benplads

Enestående benplads forbedrer komfort og
sikkerhed for plejemodtageren.

Maxi Twin
Max løftekapacitet
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182 kg
45.5 kg
55 kg

Max løftehøjde

1985 mm

Chassisfrigang

31 mm

(gulv til bund af chassis)

Benfrigang (gulv til øverst på chassisben)

113 mm
755 mm

Samlet længde af lift

1298 mm

Udvendig bredde, chassisben lukkede

Løfteområde

1240mm

Indvendig bredde med åbne chassisben

1231 mm

Min. løftehøjde

758 mm

Vendediameter

1444 mm
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Fleksibilitet til de forskellige udfordringer
indenfor pleje i hverdagen

