MAXI TWIN
COMPACT
veel voordeel in kleine ruimtes

PASSIEVE TILLIFT VOOR KRAPPE RUIMTES
De Maxi Twin Compact™ biedt nieuwe
mogelijkheden om cliënten in zorginstellingen met beperkte ruimte optimale zorg
te bieden.
De Maxi Twin Compact is de kleinere
versie van de bekende Maxi Twin passieve
tillift. In de Maxi Twin Compact ziet u
veel hoofdkenmerken van de grotere
tillift met dubbele mast terug. Bovendien

biedt de kleinere versie de zorgverlener
goede toegang tot krappe ruimtes door
zijn opvallend compacte afmetingen
en unieke wendbaarheid. Deze unieke
toegankelijkheid verhoogt niet alleen de
algehele kwaliteit van de zorg, maar ook de
veiligheid bij het verrichten van zorgtaken in
krappe ruimtes die voor de meeste andere
tilliften onbereikbaar zijn.
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN
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Soepel te verrijden

Optimale toegankelijkheid

• Door zijn compacte afmetingen
heeft de tillift toegang tot
krappe ruimtes die anders
moeilijk bereikbaar zijn.

•D
 e zwenkwielen met lage
weerstand verbeteren de
wendbaarheid van de tillift
en werken zowel in natte als
droge omgevingen uiterst
soepel.
•D
 oor het speciaal ontworpen
rempedaal zijn de achterste
zwenkwielen gemakkelijk te
ver- en ontgrendelen.
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Moeiteloos positioneren

• Met het elektrische kanteljuk
kan de cliënt met één druk
op de knop gemakkelijk
en nauwkeurig worden
gepositioneerd.

Uitstekende wendbaarheid

• Dankzij het dubbele mast
ontwerp wordt het gewicht
van de cliënt en de tillift
gelijkmatiger verdeeld,
wat het wenden en keren
vergemakkelijkt.
• De tillift is ook voorzien van
een ergonomische handgreep,
zodat zorgverleners van elke
lengte de tillift gemakkelijk en
soepel kunnen manoeuvreren.
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Maxi Twin Compact

Max. tilhoogte

Maximale veilige tilbelasting

160 kg

Gewicht (zonder tiljuk en accu)
Gewicht (incl. elektrisch kanteljuk en accu)

39,5 kg
46,5 kg

1560 mm

Vrije ruimte onder het onderstel
(vloer tot onderkant van het onderstel)

30 mm

Vrije beenruimte (vloer tot bovenkant benen)

115 mm

Totale lengte van de tillift

1100 mm

Externe breedte onderstel, gesloten poten

660 mm

Tilbereik

1080 mm

Interne breedte onderstel, geopende poten

965 mm

Min. tilhoogte

480 mm

Diameter draaicirkel

1310 mm
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