
Komplet, enkelt og sikkert



- ubegrænsede muligheder
MilkyWay 

Handicares SystemRoMedic™ MilkyWay er et komplet, enkelt 
og sikkert skinnesystem til fast installation i loft og/eller på 
væggene. Hvert enkelt MilkyWay skinnesystem designes in-
dividuelt og i tæt samarbejde med kunden, så det tilpasses 
de givne forudsætninger og opfylder de opsatte krav. 
Sammen med et valgfrit løftemodul og det rette løftetilbehør 
er der ubegrænsede muligheder for udvikling og tilpasning 
af en perfekt stationær løsning til alle miljøer, rum og løfte-
behov med MilkyWay.

Et komplet MilkyWay skinnesystem kan have forskellige 
konfigurationer og fungere på rigtig mange forskellige måder. 
Et enkelt skinnesystem kan anvendes til at lette forflytninger 
f.eks. til og fra en seng og en kørestol. Enkeltskinnesystemet 
kan suppleres med kurver og skiftespor for at øge dækningen af 
rummet, fleksibiliteten og anvendeligheden. Et rumdækkende 
skinnesystem er den rigtige løsning, når de præcise placeringer 
for løftebehovene ikke kendes på forhånd. Med en manuel 
sammenkobling kan et enkeltskinnesystem også kombineres 
med et rumdækkende skinnesystem. Den kombination an-
vendes ofte for at lette manøvrering af en loftsløfter mellem to 
rum, f.eks. fra badeværelse til soveværelse.

MilkyWay har lige skinner med tre forskellige skinneprofiler og i 
mange længder fra 1600-7000 mm. Skinnesystemet har også 
skinnekurver i versioner på 15°, 22,5°, 45° eller 90°. Alle skinner 
og kurver har som standard mulighed for opladning i skinnen.

Lige skinner og kurver

Til alle former for skinnesystemer

Alle nødvendige komponenter, og 
intet andet
MilkyWay er et komplet skinnesystem, der udnytter de specifikke 
forhold til fulde. For enkelhedens skyld inkluderer systemet kun 
de komponenter, som er nødvendige for at lave individuelt til-
passede samt sikre og fleksible løsninger.

En stationær løfteløsning bestående af et løftemodul, som monteres enten i et fast installeret skinnesystem i væg, loft eller i et 
fritstående skinnesystem, er et udmærket ergonomisk alternativ, som eliminerer behovet for manuelle forflytninger, og som gør 
det muligt for hjælperen altid at vælge den bedste arbejdsstilling i forbindelse med forflytning. Desuden er løftesystemet altid 
klar til brug, det optager minimal plads, og det er meget let at manøvrere. En yderligere fordel er, at man får et stort løfteområde 
med mulighed for både lave og meget høje løft.

Loftsmontering
MilkyWay har adskillige forskellige alternativer til montering af 
skinner og kurver i loftet. Afhængig af faktorer såsom loftshøjde 
og -struktur, kan der anvendes loftbeslag og/eller forskellige 
slags nedhængsbeslag.

Standard loftbeslag er et økonomisk alternativ, som 
nemt kan installeres i beton. 
Med nedhængsbeslag kan skinnerne monteres i høje 
lofter samtidig med, at den korrekte afstand mellem 
skinne og gulv (230 cm) bibeholdes.

Skiftespor
Skiftespor anvendes til at øge dækningen af rummet, 
fleksibiliteten og anvendeligheden ved at koble en skinne eller 
et skinnesystem sammen med et andet, for at løftemotoren kan 
køre mellem de to skinner/skinnesystemer. I MilkyWay er der 
skiftespor og drejeskiver til alle skinnesystemer.



MilkyWay systemet er fleksibelt i de mindste detaljer. Det giver 
mulighed for en lang række udformninger samt enkel montering. 
MilkyWay skinnesystemerne må kun monteres af autoriseret 
personale og i overensstemmelse med instruktioner fra 
Handicare AB. MilkyWay er designet til at leve op til de højeste 
sikkerhedsstandarder. Skinnesystemet skal gennemgå et nøje 
eftersyn af en certificeret servicetekniker mindst en gang om året.

Strømforsyning
MilkyWay kan installeres med opladning i skinnen fra en kon-
stant strømforsyning (24V DC). Det betyder, at løftemodulet 
hele tiden tilføres strøm overalt i skinnesystemet, og behovet 
for en opladestation bortfalder. MilkyWay systemet kan 
naturligvis også leveres med en eller flere opladestationer til 
løftemodulet på forudbestemte placeringer i rummet.

Nemt at installere

 

 
 

 

Et fast installeret loftsløftsystem er 
den rigtige løsning, når man:

Vægbeslag
MilkyWay har også flere alternativer til montering af skinne-
systemer i væggen. Også her afhænger valget af monterings-
beslag af væggens struktur, materiale og den belastning, 
systemet skal bære. 

Materiale og overfladebehandling
MilkyWay lige skinner og skinnekurver er fremstillede af pulver-
lakeret aluminium, mens alle væg- og loftbeslag og -beslag er 
fremstillede i pulverlakeret stål. Alle MilkyWay komponenter 
leveres som standard med hvid pulverlakering (RAL9010), 
men de kan også leveres i andre farver eller med metalglans 
mod merpris.

•	 har	permanente	eller	jævnligt	tilbagevendende	løftebehov	
•	 har	begrænset	plads
•	 vil	kunne	tilpasse	møbleringen	frit	i	forhold	til	situation	og		
 behov
•	 vil	skabe	optimale	arbejdsforhold	samt	forebygge	over-	
 belastningsskader og ulykker i forbindelse med forflytninger
•	 vil	have	en	løsning,	som	er	enkel	for	hjælperen
•	 vil	stille	den	bedst	mulige	kvalitet	i	plejen	til	rådighed	og		
 samtidig give brugeren en følelse af sikkerhed, tryghed og  
 værdighed

MilkyWay er en økonomisk og samtidig langsigtet løsning 
med maksimal tilpasning, fleksibilitet, enkelhed og sikkerhed.
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T +45 70 22 43 41
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info@handicare.dk
www.handicare.dk

Vælg løftemodul efter de aktuelle løftebehov
MilkyWay kan anvendes sammen med mange forskellige løftemoduler. Det korrekte valg af løftemodul 
afhænger af behovet for løftekapacitet, det miljø og de situationer, hvori løftesystemet skal anvendes, 
samt naturligvis brugerens behov. Se vores hjemmeside, www.handicare.dk, for yderligere information.

Varenr.  Produkt
50100039 RiseBasic300M, SWL 138 kg
50100040 RiseBasic440M, SWL 200 kg

50100057 RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, SWL 205 kg
50100051 RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity, SWL 205 kg
50100058 RiseAtlas450T, SWL 205 kg
50100052 RiseAtlas450T, med SmartPark-funktion, SWL 205 kg
50100059 RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem, SWL 285 kg
50100060 RiseAtlas625T, SWL 285 kg
50100053 RiseAtlas625T, med SmartPark-funktion, SWL 285 kg

50200012 RisePorto300, bærbar løftemotor, SWL 140 kg
50200011 RisePorto450, bærbar løftemotor, SWL 205 kg

SystemRoMedic™ er en helhedsløsning for enkel forflytning.
I konceptet indgår fire produktområder som tilgodeser de fleste behov i alle 
forflytningssituationer.
Forflytning mellem to enheder. Positionering i samme enhed. 
Støtte til mobilitet. Løft, manuel og mekanisk.

Mere information
Kontakt os for mere information om MilkyWay skinnesystem. Med udgangspunkt i dine forud-
sætninger og behov hjælper vi dig til at skabe den perfekte løfteløsning.


