
Maximale belasting160 kg

Snelle handleiding 
op de lift zelf

Gemakkelijk verstelbare tilarm

Uniek patroon bij opstaan

Batterij met hoge 
capaciteit en een 
lange levensduurZachte, verstelbare 

onderbeensteunen

Vergrendelbare achterwielen

Voetplaat met lage opstaphoogte 
en antislipoppervlak

Gemakkelijk te manoeuvreren

Ook verkrijgbaar met lage poten 
voor gebruik bij lage bedden

Ingebouwde oplader

Compact formaat

Elektrisch of handmatig 
verstelbaar onderframe

Zorgvragers kunnen hun handen op meerdere 
plekken neerzetten dankzij de greepvriendelijke 
handgrepen en zijsteunen 

Gemakkelijk rollende, onderhoudsvrije 
zwenkwielen (op uitvoeringen met poten 
van standaardhoogte)

Een unieke oplossing voor actief opstaan, verkrijgbaar in vier uitvoeringen
MiniLift160 is een mobiele opstalift die gebruikt wordt in combinatie met een speciaal aange-
past tilvest om zorgvragers met een functiebeperking te helpen opstaan vanuit een zittende 
positie. MiniLift160 is gebouwd voor een volledig unieke en zeer comfortabele ervaring bij het 
opstaan vanuit zitten. De lift is bovendien compact, handig en zeer eenvoudig te manoeu-
vreren, dat in combinatie met de mogelijkheid om de instellingen optimaal aan te passen aan 
iedere zorgvrager maakt de lift zeer bruikbaar in de meeste locaties en situaties. MiniLift160 
biedt een unieke combinatie van functionaliteit, prestaties en kwaliteit in verhouding tot de 
prijs. Een voordeligere oplossing is moeilijk te vinden!

MiniLift160EM/EE
SystemRoMedic

TM



Maximale belasting 160 kg
Lengte van zorgvrager, min.-max. 1 400–2 000 mm
Materiaal Staal met poedercoating
Hoogte  980 mm
Lengte 919 mm
Lengte, opgeklapt 1 098 mm
Breedte onderframe, buitenmaat 669–959 mm
Breedte onderframe, binnenmaat 531–773 mm
Gewicht 40,5 kg
Aanpassing onderframe, EM Handmatig
Aanpassing onderframe, EE Elektrisch
Hoogte van voetplaat, voor zorgvrager 59 mm
Zwenkwielen, diameter, 60300010 en 60300012 100 mm
Achterste zwenkwielen, diameter, 60300011 en 60300013 100 mm
Voorste zwenkwielen, diameter, 60300011 en 60300013 70 mm
Tilsnelheid, zonder belasting 35 mm per seconde
Nooddaalfunctie Handmatig en elektrisch
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MiniLift160EM/EE

SystemRoMedicTM is een complete oplossing voor gemakkelijke verplaatsingen. Het concept 
bestaat uit vier productgebieden die voorzien in de meeste behoeften van verschillende verplaatsingssituaties.

Verplaatsing tussen twee locaties. Positionering op dezelfde locatie. 

Ondersteuning voor mobiliteit.  Tillen, zowel handmatig als mechanisch.

Maskinvägen 17, 
972 54 Luleå, Zweden
Tel.: +46 (0)8 557 62 200
Fax: +46 (0)8 557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se

ACCESSOIRES

45550004-009

Artikelnr. Productnaam Beschrijving 

45500003  ThoraxSling  Polyester, X-Small
45500004  ThoraxSling  Polyester, Small
45500006  ThoraxSling  Polyester, Medium
45500007  ThoraxSling  Polyester, Large
45500008  ThoraxSling  Polyester, X-Large
45500009  ThoraxSling  Polyester, XX-Large

45550004  ThoraxSling  Afveegbaar, Small
45550006  ThoraxSling  Afveegbaar, Medium
45550007  ThoraxSling  Afveegbaar, Large
45550008  ThoraxSling  Afveegbaar, X-Large
45550009  ThoraxSling  Afveegbaar, XX-Large

45590004  ThoraxSling  Wegwerp, niet-geweven, Small, 5 st.
45590006  ThoraxSling  Wegwerp, niet-geweven, Medium, 5 st.
45590007  ThoraxSling  Wegwerp, niet-geweven, Large, 5 st.
45590008  ThoraxSling  Wegwerp, niet-geweven, X-Large, 5 st.

45600004  ThoraxSling  Met zitsteun, polyester, Small
45600006  ThoraxSling  Met zitsteun, polyester, Medium
45600007  ThoraxSling  Met zitsteun, polyester, Large
45600008  ThoraxSling  Met zitsteun, polyester, X-Large

45690004 ThoraxSling  Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Small, 5 st.
45690006 ThoraxSling  Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Medium, 5 st.
45690007 ThoraxSling  Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Large, 5 st.
45690008 ThoraxSling  Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, X-Large, 5 st.

70200033  CalfStrap  Voor MiniLift160
70200012  SlingBarWrap MiniLift  Zachte, afveegbare bescherming voor handgreep van MiniLift160
70200089  Handbediening HB33-6  6 knoppen, met indicatie van onderhoud, batterijstatus en overbelasting, 
  voor MiniLift160EE, 60300012 en 60300013
70200029  Externe oplader Linak  Externe oplader voor alle modellen en uitvoeringen van MiniLift

45600004-008

45690004-008

Zeer comfortabel, actief opstaan met natuurlijk 
bewegingspatroon
MiniLift160 is ontwikkeld om zorgvragers zo voorzichtig en comfortabel 
mogelijk te helpen bij het omhoog komen vanuit een zittende naar een 
staande positie. Zorgvragers kunnen hun handen op meerdere plekken 
neerzetten dankzij de handgreep en zijsteunen. De stabiele voetplaat met 
antislip is zeer laag en de onderbeensteunen en tilarm kunnen voor ie-
dere zorgvrager optimaal aangepast worden. Als de MiniLift160 gebruikt 
wordt in combinatie met de juiste tilaccessoires worden zorgvragers 
ondersteund onder de voeten, aan de voorkant van de onderbenen en in 
de rug, voor een veilige en zekere, maar actieve procedure bij het gaan 
staan. De constructie brengt de zorgvrager veilig naar voren en omhoog 
in een natuurlijk bewegingspatroon, terwijl tegelijkertijd de beenspieren 
en het evenwicht worden getraind. MiniLift160 is verkrijgbaar in vier 
uitvoeringen met elektrisch of handmatig verstelbaar onderframe en 
met poten van standaardhoogte of lage poten voor gebruik met lagere 
bedden. Alle uitvoeringen worden gemaakt van staal voor stabiliteit en 
sterkte, en zijn geschikt voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 
160 kg.

Productnaam  Beschrijving  Artikelnr. 
MiniLift160EM Mobiele opstalift met handmatig verstelbaar onderframe  60300010
MiniLift160EM Mobiele opstalift met handmatig verstelbaar onderframe, 
 lage poten  60300011
MiniLift160EE Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe 60300012
MiniLift160EE Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, 
 lage poten 60300013

PRODUCTSPECIFICATIE

TECHNISCHE INFORMATIE

Alle uitvoeringen van MiniLift160 voldoen aan de vereisten van de Richtlijn betreffende 
medische hulpmiddelen voor producten van Klasse 1, 93/42/EEG.

45500003-009

ThoraxSling is een speciaal aangepast 
en zeer comfortabel tilvest voor bij het 
opstaan dat gebruikt wordt in combi-
natie met de SystemRoMedic™-ops-
taliften uit de MiniLift-serie. Het tilvest 
is gemakkelijk aan te brengen door de 
zorgverlener, terwijl de zorgvrager zich 
veiliger kan voelen bij het trainen van 
opstaan en staan. 
 ThoraxSling maakt ook toiletbezoek 
gemakkelijker. ThoraxSling is verkrijg-
baar in twee modellen: een met steun 
in de rug (ThoraxSling) en een dat ook 
steun onder het zitvlak biedt 
(ThoraxSling met zitsteun), en in ver-
schillende materialen en maten.

ThoraxSling
SystemRoMedic™

Nieuwe bedie-
ningsconsole met 
diagnosemogelijkhe-
den zoals liftteller en 
overbelastingsindicatie.

Elektrische noodstop-
knop beschikbaar op 
de bedieningsconsole.

Ergonomische 
en eenvoudig te
gebruiken 
hand- 
bediening met 
twee (EM) en 
vier (EE) 
knoppen 
respectievelijk.

Ga naar www.handicare.com voor meer informatie.

Andere modellen en uitvoeringen van mobiele opstaliften MiniLift
MiniLift is verkrijgbaar in nog twee modellen met verschillende tilcapaciteit. Beide hebben een elektrisch verstelbaar onderframe en poten van standaardhoogte.

Artikelnr. Productnaam Beschrijving
401100334 MiniLift200 Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, max. belasting 200 kg
400641434 MiniLift125 Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, max. belasting 125 kg


