LIFT AKS-DUALO AKTIF ref. S87011

De mobiele, actieve patiëntenlift
voor dagelijks gebruik.

n

eenvoudig te hanteren en
te transporteren

n

mechanische spreiding

n

opvouwbaar en demonteerbaar

optionele kuitgordel
ref. S79716

De actieve lift om zich eenvoudig op te richten!
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LIFT AKS-DUALO AKTIF ref. S87010

Referentie

aks-Dualo Aktif: S87011
aks-mini-Dualo Aktif: S87111
inclusief lader (S17219) met kabel (S75107) (foto 6)

Specificaties

De aks-Dualo Aktif is zeer functioneel en eenvoudig te
bedienen. De persoon wordt niet zittend, maar rechtstaand getransporteerd. Zo wordt de patiënt aangespoord
om actief deel te nemen en worden de spieren versterkt.
De aks-Dualo Aktif kan zonder gereedschap in een handomdraai dichtgevouwen worden om makkelijk te transporteren of op te bergen. (foto 1)
- veilige transfer in staande positie (foto 2) door:
		
verstelbare scheenbeensteun
		
goed gevormde draagarm
		
gepolsterde gordel
- opvouwbaar
- wielen: vooraan: dubbele wielen, 100 mm
		
achteraan: vergrendelbare enkele wielen, 75 mm
- afneembaar accupack (foto 3)
- meer zekerheid door de mechanische nooddaling (foto 4)
- noodstop bij elektrische storingen (foto 5)
- ergonomische handbediening met grote toetsen

Voordelen

Opties

1

3

- extern oplaadstation
- extra accupack
- kuitgordel
- tildoeken

Technische data
Gewicht patiënt max. 150 kg
aks-Dualo Aktif: 39,3 kg (zonder beugel & gordel)
Gewicht lift

aks-mini-Dualo Aktif: 38,5 kg (zonder beugel & gordel)

Netspanning

2

4

24V AC, 50Hz

Veiligheidsklasse II (beveiliging IP X4)
24 maanden op mechanische en elektrische componenten
Garantie
Dit product voldoet aan de fundamentele eisen van
Veiligheidsrichtlijn 93/42/EG voor medische toestellen.
normen
Afmetingen

Totale
lengte

Totale breedte

Totale
hoogte

aks-Dualo Aktif

129 cm

64,3 - 92 cm

aks-mini-Dualo
Aktif

108 cm

64,3 - 82,5 cm

5

Min.
Max.
tilhoogte tilhoogte

Totaal
gewicht

Max.
belasting

128,3 cm

118,3 cm

39,3 kg

150 kg

119,5 cm

103,2 cm 184,6 cm

38,5 kg

150 kg

199 cm

6
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