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HeavyMove
Passieve tillift voor obese cliënten
JOYinCARE biedt concepten om veilige zorg te bieden voor cliënten met
mobiliteitsklasse ABCDE. De HeavyMove is een passieve tillift voor het tillen en
verplaatsen van cliënten in mobiliteitsklasse D en E. Met de HeavyMove kunnen alle
transfers van zit <-> lig en lig <-> lig uitgevoerd worden. Zelfs tillen van de grond is
mogelijk. Omdat het verrijden van een tillift met een zware cliënt een fors risico
is voor fysieke overbelasting hebben wij deze lift standaard uitgevoerd met een
elektrische rijondersteuning. Deze wordt bediend met een joystick. Deze is los
in de hand is te nemen, waardoor de zorgverlener altijd dicht bij de cliënt kan
blijven tijdens het verrijden. Op onze website staat een filmpje, dat laat zien
hoe soepel dat gaat voor zorgverlener en cliënt. Klik hier om het filmpje nu te zien.
De HeavyMove is standaard uitgerust met een vier-punts tiljuk waaraan de
tilbanden met lussen eenvoudig vastgehaakt worden. Het tiljuk zorgt voor een
goede verdeling van het gewicht, waardoor de obese cliënt optimaal ondersteund wordt. In ons standaardpakket tilbanden hebben we tilbanden tot 3XL.
Uiteraard kunnen we voor deze specifieke groep cliënten ook snel een tilband
op maat maken. Een tilband op maat maakt vaak het verschil in gebruiksgemak
en comfort voor de cliënt. Natuurlijk staan onze adviseurs voor u klaar om met
hun kennis en vaardigheid, ook voor deze specifieke doelgroep, een training te
geven over hoe het zorgproces, inclusief transfers het beste uitgevoerd kan worden.

Technische gegevens HeavyMove
Passieve tillift met elektrisch aangedreven onderstel
Onderstel elektrisch in breedte verstelbaar
Twee geremde en zes ongeremde wielen
De HeavyMove wordt geleverd met twee verschillende accu’s en
acculaders
• Uitneembare accu voor hoog/laag beweging met aan de wand te
bevestigen acculader
• Een ingebouwde accu voor de elektrische verstelling van het
onderstel en elektrische rijondersteuning met bijgeleverde oplader
• De HeavyMove is voorzien van een noodstop en nooddaalfunctie
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Technische gegevens

HeavyMove

Min - max breedte onderstel

70 -103,4 cm

Interne breedte bij max. spreiding

93,4 cm

Hoogte onderstel

15 cm

Volledige lengte

135 cm

Hoogte duwbeugel

117 cm

Tilbereik

138 cm

Totaal gewicht

140 kg

Maximale belasting

350 kg
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