LIFT AKS-CLINO II ref. S83012

De snelle, passieve patiëntenlift
voor dagelijks gebruik.
ligtransportbeugel
met bekleding:
ref. S89138
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eenvoudig te hanteren
mechanische spreiding
opvouwbaar en demonteerbaar
ideaal voor Woonzorgcentra

De passieve lift voor snelle en comfortabele transfers!
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LIFT AKS-CLINO II ref. S83012

Referentie

aks-Clino II: S83012
- inclusief ligtransportbeugel met bekleding: S89138
- inclusief lader (S17219) met kabel (S75107) (foto 5)

Specificaties

De Clino II biedt meer comfort:
een snelle motor zorgt voor een vlotte en gebruiksvriendelijke bediening. Door de lichte kleur heeft de lift een
neutrale uitstraling.
Naast woonzorgcentra is deze lift ook ideaal voor de
thuiszorg.

Voordelen

- De patiënt kan rechtstreeks van de grond
opgetild worden. (foto 1)
- opvouwbaar
- meer comfort door hoogwaardige motor:
snellere op- en neerwaartse beweging
(hefsnelheid met last in 40 sec.)
- wielen: vooraan: enkele wielen, 100 mm
		
achteraan: vergrendelbare enkele wielen, 75 mm
- afneembaar accupack (foto 2)
- meer zekerheid door de mechanische nooddaling
(foto 3)
- noodstop bij elektrische storingen (foto 4)
- ergonomische handbediening met grote toetsen

Opties

-

extern oplaadstation
extra accupack
digitale weegschaal
tildoeken (verschillende modellen)
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Technische data
Gewicht patiënt
Gewicht lift
Netspanning
Veiligheidsklasse
Garantie

max. 150 kg

Veiligheidsnormen

Dit product voldoet aan de fundamentele eisen van
richtlijn 93/42/EG voor medische toestellen.

Afmetingen

1

38 kg (zonder beugel & gordel)
24V AC, 50Hz

5

II (beveiliging IP X4)
24 maanden op mechanische en elektrische
componenten

Totale
lengte

Totale
breedte

127,3 cm

62-94,5 cm

Totale
Min.
Max.
Totaal
Max.
hoogte tilhoogte tilhoogte gewicht belasting
129 cm

82 cm

202,5 cm

38 kg

150 kg

Tegelrijstraat 1018 | B-3850 Nieuwerkerken | T. +32 (0)11/69 01 00 | F. +32 (0)11/69 01 09 | info@aksbenelux.be | www.aksbenelux.be

