
En ny generasjon mobile løftere



En mobil løfter gir mulighet for løft fra høyde, 
stol, rullestol og fra gulv.

Vi presenterer en ny
generasjon Mobile Løftere

Mobile løftere kan benyttes i de fleste situasjoner, og 
gjør løfteren svært nyttig i alle omsorgmiljøer. Med en 
mobil løfter går det raskt og enkelt å nå et område hvor 
et løft er nødvendig. Det er også en perfekt løsning for 
midlertidig løfte behov.

Det nye og moderne mobile løfterne fra Human Care har 
en lett og solid konstruksjon som gir enkel betjening 
og håndtering. Den høye løftekapasiteten gjør de 
mobile løfterne ideelle for de vanligste løftebehovene, 
inkludert tyngre pasienter. Med mobile løftere fra 
Human Care har du et komplett utvalg for alle typer 
løftesituasjoner, gåtrening og rehabilitering.

Human Care har gleden av å presentere den nye serien  mobile heiser - FL180, FL320 og STS 
200. De nye mobile løfterne fra Human Care tilbyr en fleksibel løsning for enkel og sikker 
forflytning i alle typer miljø.



STS 200
STS200 oppreisningsløfter gir god og korrekt  støtte for løft og forflytninger til og 
fra sittende stilling. Den er designet for å gi støtte til pasienter som i en viss grad 
er i stand til å stå ved egen hjelp, og som er i stand til å delta aktivt i løftet. En 
aktiv løfter kan også benyttes til forflytninger til rullestol eller andre sitteflater. 
Human Care tilbyr et komplett utvalg av støttestropper for pasienter som har 
behov for ekstra støtte under løftet. 

Teknisk data
Beskrivelse Art.nr Maks løft Vekt Nødsenk Materiale

FL180 70967-EU 180 kg 32 kg Mekansik og elektrisk Aluminium

FL320 (leveres med 4 punkts løftebøyle) 71967-EU 320 kg 50 kg Mekansik og elektrisk Aluminium

Løftebøyle 37 cm FL180 og FL320
Løftebøyle 47 cm FL180 og  FL320
Løftebøyle 50 cm FL180 og FL320
4 punkts løftebøyle FL180 og FL320

STS 200 70985-EU 200 kg 29 kg Eloksert aluminium

Ryggbelte. S
Ryggbelte, M
Ryggbelte, L
Ryggbelte XL

25130-S
25130-M
25130-L
25130-XL

FL180
FL180 er en stabil og sikker gulvløfter som kan benyttes til alle typer løft. 
Den løfter fra høye flater, stol, seng, rullestol eller kommode og fra gulvet. 
Den er enkel å manøvrere, transportere, lagre og bruke, FL180 har alt du har 
behov for i en mobil løfter. Bena kan justeres elektrisk eller manuelt for større 
fleksibilitet. Løfteren har både manuell og elektrisk nødsenk.

FL320
FL320 er en mobil løfter utført i aluminium beregnet på tunge pasienter med 
en vektkapasitet på 320 kg. Løfteren har elektrisk hev og senk og elektrisk 
justerbare ben. Mastehøyden kan justeres i 3 høydeposisjoner. Armstøtter gir 
trygghet og stabilitet for bruker ved gåtrening med mer. Løfteren som er utstyrt 
med 4” fronthjul og 5” låsbare bakhjul i tillegg til enkel tilgang til nødstopp, er en 
ideell gulvløfter for mange løftesituasjoner.

FL180 og FL320 inkluderer løfter, løftebøyle , lader og håndkontroll. STS200 inkluderer løfter, lader og håndkontroll.
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