passieve tillift

HeavyMOVE

HeavyMOVE Elektrisch verrijdbaar

Jukken
Extra verstevigd 4-punts lussen juk
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MAXIMAAL TILGEWICHT

350 kg

Verantwoord en comfortabel voor cliënt en zorgverlener

Robuuste booglift met JOY-runner
rijondersteuning
De HeavyMOVE is een passieve tillift om cliënten met een gewicht tot 350 kg op een veilige
en comfortabele manier te verplaatsen. De tilarm zorgt voor een roterende beweging. Zo
biedt de HeavyMOVE 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.
Om fysieke overbelasting van de zorgverlener te
voorkomen is de HeavyMOVE uitgevoerd met
elektrische rijondersteuning. De JOY-runner
rijondersteuning wordt bediend met een joystick,
die los in de hand te nemen is om dicht bij de
cliënt te kunnen blijven tijdens de transfer. Deze
rijondersteuning is bedoeld om het manoeuvreren
met de tillift lichter te maken en de kans op
lichamelijke klachten te verminderen.

Het kruisjuk is geschikt voor tilbanden met lussen
en zorgt voor een goede verdeling van het gewicht.
Zo wordt de cliënt optimaal ondersteund tijdens de
transfer. De HeavyMOVE is voorzien van elektrisch
verstelbare pootspreiding en hoog-laag functie
van het tiljuk. Zelfs tillen van de grond is mogelijk.
Optioneel kan de HeavyMOVE worden voorzien van
een weegunit. Dit maakt het mogelijk om cliënten
op een eenvoudige wijze regelmatig te wegen.

passieve tillift

HeavyMOVE
Roterende tilarm
Extra verstevigd 4-punts
lussenjuk

Afneembare
handbediening voor
hoog-laag verstelling

JOY-runner paneel met
joystick en pootspreiding

Laag onderstel

Afneembare en
oplaadbare accu

Gesloten dubbelrol
zwenkwielen
Elektrische JOY-runner
rijondersteuning

Elektrisch verrijdbaar

Specificaties
Hoogste positie tilarm

210 cm

Maximale totale hoogte

228,5 cm
105,5 cm

Hoogte tilarm bij maximaal bereik

128 cm

Maximale breedte

Laagste positie tilarm

78,5 cm

Interne breedte bij maximale spreiding

Hoogte van het onderstel

11,5 cm

Minimale breedte

76,5 cm

Interne breedte bij minimale spreiding

65,5 cm

Ruimte onder het onderstel

7,5 cm

95 cm

Bereik tilarm op hoogste positie

33,5 cm

Maximale draaicirkel

Bereik tilarm op laagste positie

37,5 cm

Totaal gewicht

Volledige lengte

140 cm

Tijdsduur volledige tilbeweging

90 sec

Hoogte duwbeugel

128 cm

Maximaal tilgewicht

350 kg

Minimale totale hoogte

166,5 cm
94 kg

153,5 cm

www.joyincare.com

