passieve tillift

GentleMOVE

GentleMOVE touch&move 3.1

Jukken
4-punts elektrisch kanteljuk
2-punts tiljuk
Optioneel
Weegunit

A

B

C

D

E

MAXIMAAL TILGEWICHT

200 kg

Verantwoord en comfortabel voor cliënt en zorgverlener

Solide booglift met extra tilhoogte en
touch&move rijondersteuning
De GentleMOVE is een passieve tillift om cliënten op een veilige en comfortabele manier te
verplaatsen. De tilarm zorgt voor een roterende beweging. Zo biedt de GentleMOVE extra
tilhoogte en een nog groter bereik wanneer de tillift van voren wordt aangereden. Door de
combinatie met de flexibele bevestiging van het tiljuk in de lengterichting kan de cliënt volledig
achterin de stoel worden geplaatst.
De touch&move rijondersteuning maakt het werken
met de tillift lichter en fysiek minder belastend
voor de zorgverlener. Een minimale kracht tegen
de duwbeugel is genoeg om het extra wiel onder
de tillilft te activeren. Dit maakt het in beweging
brengen van de tillilft en het manoeuvreren in kleine
ruimtes gemakkelijker. touch&move is een slimme
oplossing om fysieke (over)belasting aan te pakken
en de kans op lichamelijke klachten te verminderen.

Het elektrisch verstelbare onderstel is geluidloos
en maakt het eenvoudig om de breedte aan te
passen. De GentleMOVE is standaard uitgerust
met een 4-punts elektrisch kanteljuk met flexibele
afstandshouders. Geschikt voor een breed
assortiment tilbanden met clips. Bij gebruik van
tilbanden voorzien van lussen kan een 2-puntsjuk
worden toegepast. De GentleMOVE is optioneel
leverbaar met weegunit om cliënten op eenvoudige
wijze regelmatig te wegen.

passieve tillift

GentleMOVE
Roterende tilarm

4-punts kanteljuk met flexibele
afstandshouders*

Duwbeugel met
krachtsensoren

Bedieningspaneel met
‘goed gebruik’ indicatie
Voorzien van baleinenetui
Afneembare extra handbediening

Krachtige en
duurzame accu’s

Robuuste
brugconstructie
Laag en geluidloos
verstelbaar onderstel

Gesloten dubbelrol zwenkwielen

Intuïtieve

touch&move rijondersteuning

Specificaties
Hoogste positie tilarm

216 cm

Hoogte tilarm bij maximaal bereik

145 cm

Laagste positie tilarm
Hoogte van het onderstel
Ruimte onder het onderstel
Bereik tilarm op hoogste positie
Bereik tilarm op laagste positie
Bereik tilarm maximaal

78 cm
11,5 cm
6 cm
38,5 cm
34 cm
66,5 cm

Minimale totale hoogte

146 cm

Maximale totale hoogte

220 cm

Maximale breedte

120 cm

Interne breedte bij maximale spreiding

105 cm
70 cm

Minimale breedte
Interne breedte bij minimale spreiding

60 cm
163,5 cm

Maximale draaicirkel

85 kg

Totaal gewicht

Volledige lengte

141 cm

Tijdsduur volledige tilbeweging

42 sec

Hoogte duwbeugel

120 cm

Maximaal tilgewicht

200 kg

*
**

De GentleMOVE tillift is ook leverbaar met 2-punts tiljuk.
De GentleMOVE tillift is ook verkrijgbaar als manuele versie.
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