MAXI TWIN
COMPACT
Store fordele på trange steder

PASSIV LIFT TIL TRANGE STEDER
Maxi Twin Compact™ åbner helt nye
muligheder, for at forbedre forflytnings
situationer for plejemodtagere i
plejeomgivelser, hvor pladsen er
begrænset.
Maxi Twin Compact er en mindre
udgave af den velkendte Maxi Twin passive
gulvlift. Den har alle hovedfordelene fra den

større twin-mastlift, men tilbyder samtidig
plejepersonalet unikke fordele pga. den
utrolig lille størrelse og de enestående
manøvreringsegenskaber. Denne
usammenlignelige lette lift kan forbedre den
samlede pleje og sikkerhed ved forflytning
af plejemodtagere på trange steder, hvor de
fleste andre lifte ikke kan nå.
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NØGLEFUNKTIONER

1

2

Jævn bevægelse

Enestående adgang

• Liftens lille størrelse giver
adgang på de fleste steder
hvor pladsen er begrænset.

•R
 ullehjul med lav friktion
forbedrer liftens manøvrerings
egenskaber og betjening i
både våde og tørre omgivelser.
•D
 esignet af bremsepedalen
gør det let at låse og frigøre de
bagerste rullehjul.
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Nem placering

• Det eldrevne DPS-ophæng,
gør det let at placere
plejemodtageren med et
tryk på knap.

Enestående
manøvreringsegenskaber

• Twin-mastens design fordeler
plejemodtagerens og liftens
vægt mere jævnt, hvilket letter
vendinger.
• Liften har desuden et
ergonomisk håndtag til jævn
manøvrering, der kan benyttes
effektivt af plejepersonale
i alle højder.
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Produktinformation

Max løftehøjde

Max sikker arbejdsbelastning

160 kg

Vægt (uden ophæng og batteri)
(med PDPS + batteri)

39,5 kg
46,5 kg

Chassisfrigang
(gulv til bund af chassis)

1560 mm
30 mm

Benfrigang (gulv til øverst på ben)

115 mm

Samlet længde af lift

1100 mm

Udvendig bredde, ben lukkede

660 mm

Løfteområde

1080 mm

Indvendig bredde med åbne ben

965 mm

Min. løftehøjde

480 mm

Vendediameter

1310 mm
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