passieve tillift

PowerMOVE

PowerMOVE touch&move 3.1

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

A

B

C

D

E

MAXIMAAL TILGEWICHT

200 kg

Verantwoord en comfortabel voor cliënt en zorgverlener

Krachtige kolomlift met diepe uitlading
en touch&move rijondersteuning
De PowerMOVE is een passieve tillift om cliënten op een veilige en comfortabele manier te
verplaatsen. De mast zorgt voor een translerende beweging van de tilarm. De cliënt wordt
hiermee, ongeacht de hoogte, altijd op dezelfde afstand van de mast getild en kan zo heel
precies worden gepositioneerd.
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 PowerMOVE is standaard uitgerust
met een 4-punts elektrisch kanteljuk met flexibele
afstandshouders. Geschikt voor een breed
assortiment tilbanden met clips. Om de toiletgang
voor continente cliënten langer mogelijk te maken
kan de tillift ook worden uitgevoerd met een Flexjuk.
Bij gebruik van tilbanden voorzien van lussen kan
een 2-puntsjuk worden toegepast. De PowerMOVE
is optioneel leverbaar met geïntegreerde weegunit
om cliënten op eenvoudige wijze regelmatig te wegen.

passieve tillift

PowerMOVE
Onderhoudsvriendelijke kolom
met spindel
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
Laagste positie tilarm
Hoogte van het onderstel
Ruimte onder het onderstel
Bereik tilarm op hoogste positie
Bereik tilarm op laagste positie
Volledige lengte

207 cm
79 cm
11,5 cm
6 cm
57 cm
61,5 cm
140,5 cm

Maximale totale hoogte

212 cm

Maximale breedte

120 cm

Interne breedte bij maximale spreiding

105 cm

Minimale breedte

70 cm

Interne breedte bij minimale spreiding

60 cm

Maximale draaicirkel

155 cm

Totaal gewicht

106 kg

Hoogte duwbeugel

120 cm

Tijdsduur volledige tilbeweging

Minimale totale hoogte

188 cm

Maximaal tilgewicht

*
De PowerMOVE tillift is ook leverbaar met Flexjuk of 2-puntsjuk.
** Afhankelijk van het gebruikte juk. Flexjuk 150 kg.
*** De PowerMOVE tillift is ook verkrijgbaar als manuele versie.

45 cm
200/150** kg
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