LIFT AKS-TORNEO II ref. S82112

De nieuwe aktieve lift met geoptimaliseerd
bewegingssysteem.
De mobiele, compacte, actieve lift aks-Torneo II wordt bij
voorkeur gebruikt voor personen met beperkte mobiliteit.
Ze worden optimaal door de lift ondersteund.
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optimale beweging
veilige transfers in staande
en/of zittende positie
ook inzetbaar voor
kleinere personen
handig in kleine ruimtes en
verrijdbaar door smalle deuren
ergonomische lift
hoge stabiliteit door
stabiele constructie
en mechanische spreiding 			
met voetbediening

De actieve lift voor in kleine ruimtes!
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LIFT AKS-TORNEO II ref. S82112

Referentie

aks-Torneo II: S82112
inclusief batterijlader (S89183) (foto 1)

Specificaties

De aks-Torneo II is zeer multi-functioneel. Bruikbaar
in kleine ruimtes en verrijdbaar door smalle deuren.
Optimaal voor het transporteren van personen
met beperkte mogelijkheden.

Voordelen

- zacht instelbare steunkussens voor onderarmen
en onderbenen
- wielen: vooraan: enkele wielen, 75 mm
		
achteraan: vergrendelbare
			
enkele wielen, 100 mm
- afneembaar accupack
- noodstop bij elektrische storingen
- ergonomische handbediening met grote toetsen

Opties

- oprichtgordel met steun voor zitvlak
maat S : S89163
		
M : S89164
		
L : S89165
		
XL : S89166
		
XXL : S89167
- extra accupack

Technische data
Gewicht patiënt

max. 150 kg

Gewicht lift

42 kg

Netspanning

24 V AC, 50 Hz

Veiligheidsklasse

II (beveiliging IPX4)

Garantie

24 maanden op mechanische en
elektrische componenten

Veiligheidsnormen

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

Afmetingen

Totale
lengte

Totale
breedte

102 cm

57 cm

1

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

77,5 cm

119 cm

42 kg

150 kg
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