MAXI TWIN - Den nyskapende
løfteren hvor masten har to bøyler

Maxi Twin™ er den mobile løfteren som kjennetegnes av sin unike, åpne
design hvor masten har to bøyler. Med denne nyskapende løsningen er det
mulig å nå ArjoHuntleighs to mål med hensyn til håndtering av beboere,
nemlig å fremme sikre, ergonomiske arbeidsrutiner for pleierne og sørge for
en behagelig og trygg forflytning av beboere og pasienter.
Ettersom både stabiliteten og vektfordelingen er bedre, bidrar den nye designen med
to bøyler også til å øke sikkerheten og brukervennligheten, og det er mulig å håndtere
pasienter og beboere på opptil 182 kg.
Den nye og åpne designen til Maxi Twin bidrar til at forlytningsrutinene kan
utføres smidigere og tryggere av en enkelt pleier, ved hjelp av sunne ergonomiske
arbeidsmetoder. Det er enkelt for én pleier å løfte en beboer fra en seng, en stol eller
fra gulvet.

…with people in mind
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Fleksibilitet når det gjelder de ulike utfordringene som
dagliglivet i pleiesektoren har å by på
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Utvalg av løftebøyler

Løftebøylene finnes i tre forskjellige
størrelser, mellomstor DPS og mellomstor
elektrisk DPS, og det er dermed mulig å
finne en optimal løsning for pasienter med
spesielle behov. Må spesifiseres
ved bestilling.

Elektronisk vekt (ekstrautstyr)
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Elektrisk DPS
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Med elektrisk DPS er det bare å trykke
på en knapp, og beboeren kan plasseres
nøyaktig og uanstrengt.

Ingen svingbevegelse

4 Utmerket manøvreringsevne

Den unike friksjonsløsningen hindrer at
løftebøylen svinger frem og tilbake, og
gir ekstra komfort og sikkerhet for så vel
beboer som pleier.

Masten med to bøyler bidrar til å fordele
vekten av beboeren og løfteren jevnere, slik
at det blir enklere å svinge. Løfteren har også
et ergonomisk grep som gjør at den blir
smidigere å manøvrere for pleierne, uansett
høyde.

God øyekontakt
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En vertikal elektronisk vekt er å få som
ekstrautstyr. Pleieren kan da veie beboeren/
pasienten under forflytningen.

Den åpne designen gjør at pleieren og
beboeren hele tiden kan ha øyekontakt, noe
som virker betryggende for beboeren.

Trygge løft fra gulvet

Usedvanlig god benplass

Med Maxi Twin kan løft fra gulvet
utføres enkelt og trygt.

Vekt

(uten løftebøyle og batteri)
(inkl. DPS + batteri)
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Usedvanlig god benplass gir bedre komfort
og sikkerhet for beboeren.

Maxi Twin
Maks. sikker arbeidsbelastning
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182 kg
45.5 kg
55 kg

Maks. løftehøyde

1985 mm

Klaring understell

31 mm

(gulv til underside av understell)

Klaring ben (gulv til overside av ben)

113 mm
755 mm

Løfterens totale lengde

1298 mm

Utvendig bredde med lukkede ben

Løftelengde

1240mm

Innvendig bredde med åpne ben

1231 mm

Min. løftehøyde

758 mm

Svingradius

1444 mm

Bare produkter designet av ArjoHuntleigh, som er utviklet spesifikt for formålet, skal brukes på utstyr og
produkter levert av ArjoHuntleigh. Vi driver kontinuerlig utviklingsarbeid, og forbeholder oss retten til å
endre design og spesifikasjoner uten varsel.
® og ™ er varemerker som eies av selskaper i ArjoHuntleigh-gruppen.
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