Мобільний
підйомник
Solar/175
Універсальний та ергономічний мобільний
підйомник
Основне призначення для догляду в:
Домашніх умовах;
Лікувально-реабілітаційних центрах;
Лікарнях.

Елегантні округлі лінії скандинавського дизайну мобільного
підйомника Solar роблять його гідним вибором під час догляду
за його користувачами в домашніх умовах або лікувальнореабілітаційних закладах. Завдяки його відмінному діапазону
підйому можна піднімати пацієнтів з підлоги.
Конструкція і форма рами надають пацієнту простір для
комфортнішого перенесення. Вигнута основа забезпечує
ширший доступ до великих крісел або крісел-візків. Завдяки
запатентованій траверсі від компанії Ergolet закріплювати
стропи тепер безпечно та просто.
Мобільний підйомник Solar оснащений найсучаснішим блоком
управління Linak, який містить РК-дисплей, що показує
поточну дію та інформацію з обслуговування. Система записує
і показує кількість виконаних підйомів, а також дату
наступного обслуговування.

Ключові стандартні функції:

Електричне регулювання основи в якості стандартної функції;
Аварійна зупинка і аварійне опускання;
Удосконалена система управління Linak;
Нова ергономічна конструкція ручок;
Вузька основа для проходження через вузькі двері.

Додаткове обладнання:

Вибір 2, 3 і 4 балкової траверси;
Ваги;
Широкий асортимент строп від компанії ERGO.
Всі траверси компанії Ergolet, що встановлені
на мобільний підйомник Solar можна легко
нахилити і повернути на 360 градусів.

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЮ:

Кріплення строп: мінімальне натискання
вниз фіксує гачок стропи; потягніть вгору
для того, щоб розблокувати гачок стропи.

• Можливість підйому з підлоги. Провідний у своєму класі діапазон підйому мінімум
максимум від 440 мм до 1780 мм;
• Електричне регулювання основи;
• Запатентовані гачки траверси Ergolet, які прості у використанні та забезпечують
безпеку користувача;
• Вузька стійка основа може проходити через вузькі 700 мм двері;
• Широке розведення основи, що забезпечує доступ до великих крісел або крісел-візків;
• Гарний і сучасний скандинавський дизайн;
• Найдосконаліший пульт управління Linak.
Версія

Номенклатурний номер

Мобільний підйомник Solar/175 з 2-балковою траверсою, 58 см

010-01314

Мобільний підйомник Solar/175 з 3-балковою траверсою, 58 см

010-01316

Додаткове обладнання

Мобільний підйомник Solar оснащений
стропами компанії ERGO. Завдяки новій
ергономічній конструкції ручок і гладким
колесам цим мобільним підйомником
легко маневрувати.

Піднімання з підлоги. Широкий діапазон
підйому мінімум максимум від 440 мм до
1780 мм.

Ваги і в т. ч. 2-балкова траверса

017-00121

Ваги і в т. ч. 3-балкова траверса

017-00135

2-балкова траверса, 58 см

018-03505

3-балкова траверса

018-03510

4-балкова траверса

018-03509

Модуль батареї, 24В

250-03015

Пульт управління

270-00159

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
175 кг
Електричний
Електричний
Ручний
Ручний
50 кг
40-60 підйомів (80 кг. 0,5 м)
680 мм
a
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f

614 мм
674 мм
200 мм
538 мм
217 мм
439 мм

i
k
m
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q

24 кг

636 мм
1970 мм
1342 мм
920 мм
550 мм
893 мм

Найдосконаліша система управління Linak.
Основними функціями є аварійна зупинка,
швидке і повільне піднімання вгору чи
вниз. РК-екран показує стан батареї, дані з
обслуговування і режим підйому. Кнопка
аварійної зупинки на блоці управління.

Дивіться технічну документацію для отримання додаткових даних. Всі цифри та розміри надаються виключно для ознайомлення і
можуть відрізнятися від реальних.
Компанія Ergolet залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.
Фотографії пристрою можуть містити додаткове обладнання. Проконсультуйтеся з Вашим дилером.

Кнопка ручного аварійного опускання.
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