
- SWL 205 kg
- Elektrisk forflytning i skinnen
- Moderne, elegant og hygiejnisk design
- Usædvanligt små ydermål og ekstremt lav vægt
- Til alle skinnesystemer, i alle miljøer og i alle typer af rum
- Stort løfteområde og mulighed for både meget lave og meget høje løft
- Til alle situationer, brugere og behov
- Meget enkel at anvende, giver sikre arbejdsforhold og gør det muligt for  
 medhjælperen at være tæt på brugeren under hele forflytningen
- Lydløse, bløde bevægelser samt blød start og stop
- Ergonomisk og brugervenlig håndbetjening
- Tænd- og Sluk-knapperne på håndbetjeningen forebygger utilsigtet brug af  
 loftløfterens funktioner
- Manuelt nødstop
- Elektrisk og manuelt nødfir
- Overbelastningsbeskyttelse
- Faldsikring
- Motoren standser automatisk, hvis løftestroppen ikke belastes

Ubegrænsede løftemuligheder - for brugere, som vejer op til 205 kg

- Natlys
- Effektiv løftestropkontrol funktion forhindrer utilsigtet vridning af 
 løftestroppen
- Miljøvenligt NiMH-batteri med høj kapacitet
- Enkel og bekvem opladning med håndbetjening
- Unik opladeløsning med en trolley for to alternative opladningsmetoder  
 (opladning i skinne/opladningsstation) fås som tilbehør
- Diskret informationspanel
- Servicevenlig
- Diagnostik: en speciel software, der fås som ekstraudstyr, gør det muligt via  
 en PC at få adgang til yderligere oplysninger om loftløfteren
- Meget tilbehør for sikre, enkle og individuelt tilpassede løft af brugere i de  
 fleste forflytningssituationer

SystemRoMedic
RiseAtlas450T

TM

TM

Ophængsbøjle bestilles separat



SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra 
produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.  

Överflyttning, mellan två enheter. Positionering, inom samma enhet. 

Stöd, vid mobilisering. Lyft, manuella och mekaniska.
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RiseAtlas450T
TM

Enkel og bekvem opladning med håndbetjening 
er standard
Opladningsstationen til loftløfteren er integreret i en lille, 
diskret holder og parkeringsplads til håndbetjeningen. 
Opladningsstationen monteres nemt på væggen, tæt 
på loftløfterens parkeringsplads.

Til professionelle og meget funktionelle 
plejemiljøer med en harmonisk og  
menneskelig atmosfære.

Varenr.  Produkt  Beskrivelse

70200062 In-rail/end point charging Opladning i skinne/ opladningsstation

70200047 9V battery and cable Batteri og kabel, til nødfir

70200048  Software for diagnostics  Software til diagnostik

50400066 Cover to charger Cover til oplader, til alle modeller og  

  specialversioner af RiseAtlas

50400048  Parking Placard  Tavle til nem opbevaring af  

  ophængsbøjler, manualer og løftesejl

50400332 Parking Placard BariBar Til bekvem opbevaring af 

  BariBar og sejl

70200071  SlingBar XS Ophængsbøjle, 250 mm

70200001  SlingBar S  Ophængsbøjle, 350mm

70200002  SlingBar M  Ophængsbøjle, 450 mm

70200003  SlingBar L  Ophængsbøjle, 600 mm

70200042  SlingBarSpreader M  Sidebøjler til SlingBar XS/S/M/L

70200072 BariBar Løfteåg med 4-punkts ophæng til  

  løftemodul, max belastning 450 kg

70200017 Sling bar RFL X4 Løfteåg med 4-punkts ophæng, 

  max belastning 300 kg

70200053-

70200058 Lift strap extension Forlængerstropper, 6 længder: 

  370-970 mm

TILBEHØR

Varenr.  Produkt  

50100058  RiseAtlas450T 

RiseAtlas450T leveres udstyret med håndbetjening og oplader. Ophængsbøjle 
bestilles separat.

RiseAtlas450T opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr, 
klasse 1-produkter 93/42/EØF.
 

PRODUKTSPECIFIKATION

Max. belastning: _______________________________________________205 kg

Materiale, chassis: ___________________________________________Aluminium

Materiale, cover:  ______________________________ Ikke brandbart ABS-plastik

Mål, længde x bredde x højde: _________________________ 266 x 151 x 156 mm

Vægt: ________________________________________________________ 7,5 kg

Forflytning i skinnen: ___________________________________ Elektrisk fremdrift

Hastighed ved forflytning i skinnen, uden belastning: _________140 mm per sek

Hastighed ved forflytning i skinnen, med belastning: _________120 mm per sek

Håndbetjening:______________________________________Elektrisk, 6 knapper

Løfteområde: _______________________________________________ 2400 mm

Løftehastighed, uden belastning: ___________________________50 mm per sek

Løftehastighed, med belastning: ___________________________39 mm per sek

Lydniveau, med belastning: ____________________________________ 55 dB(A)

Effektiv kontrol af løftestrop: __________________________________ Standard

Nødfir:  ___________________________________________ Elektrisk og manuelt

Nødstop:  ____________________________________________________ Manuelt

Natlys: ______________________________________________________ Standard

Batteri: _______________________________________NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh

Håndbetjeningsopladning: ___________________________________ Standard

Opladning i skinne: _____________________________________ Valgfri, tilbehør

Fast opladningsstation: __________________________________ Valgfri, tilbehør

Tæthedsgrad, løftemodul: _________________________________________ IP20

Tæthedsgrad, håndbetjening: ______________________________________IPX4

TEKNISK INFORMATION

Se www.handicare.dk for yderligere information.

Handicare
Jernholmen 41
DK-2650 Hvidovre
Denmark
T +45 70 22 43 41
F +45 70 22 43 47
info@handicare.dk
www.handicare.dk


