
NYE FUNKTIONER: 
LunaIPx4 er blevet opdateret, så den nu kan anvendes i 
vådrum, uden der skal tages hensyn til om loftliften bliver 
overbruset.

Håndbetjeningen fås nu i tæthedsklasse IPx4 og IPx7. 
• IPx4 tåler overbrusning
• IPx7 tåler nedsænkning i vand

Stikket på håndbetjeningen ved tilslutning i Luna loftlift er 
forbedret. Stikket er IPx7 tæt, holdbart, stabilt og sikkert. 

På håndbetjening med IPx4 er der mulighed for at vælge 
om man vil have ledningen i top eller bund. Håndbetjening 
IPx7 er fast monteret med ledning i bund.

På LunaIPx4  er sikkerheden for brugeren forbedret, idet 
LunaIPx4 nu er med både elektrisk og manuelt nødfir. 
Hvilket betyder, at der kan foretages nødfir også hvis 
batteriet er uden strøm eller defekt.

LunaIPx4 fås i en variant med ekstra udgang, der giver 
mulighed for montering af ekstra udstyr, som el-åg eller 
planbåre. 

LunaIPx4 kan leveres som både en fastmonteret og flytbar 
model. Det er muligt at ombygge modellen, så henholdsvis 
den fastemonterede kan blive flytbar og omvendt.

LunaIPx4 loftlift til anvendelse i forbindelse med forflytninger 
fra seng til stol/kørestol og fra stol til toilet m.m på 
institutioner som plejehjem, hospitaler, aktivitetscentre, 
private hjem, samt i ridehaller, carporte. 

LunaIPx4 anvendes som mobil løfteenhed i fritstående og 
fastmonterede skinnesystemer.

Vigtigste standardfunktioner
Løftekapacitet på 200 kg og 275 kg
Løfteåg til Luna har patenteret sejlkroge, som er enkle at 
anvende og sikre for brugeren
Fast eller transportabel i modulopbygget design
Opladning via den ergonomiske håndbetjening, som 
oplades ved at placeres i væg- eller bordlader
Nødfir både elektrisk og manuelt
Tåler overbrusning
Håndbetjening IPx4 eller IPx7 (valgfri)

Luna IPx4
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Skan QR og  bl. a. se 
video om Luna, lær om 
manuelt nødfir, eller 
læs brugermanualen. 



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Max. løftekapacitet   200 kg/275 kg
Længde af strop   2200 mm
Vægt    6,7 kg uden åg
Mål    320 x 130 mm
Batterier    36 V, bly/syre-batterier
Opladning    100- 240 V, 0,5 A
Chassis    Slagfast, formstøbt ABS    
Støj    Lwa under løft/sænkning uden vægt er 48dB(A) 
    Lwa under løft/sænkning ved max vægt er 52dB(A)
Ladetid    ca. 4,5 - 5 timer når batteriet er helt afladet
Sænkningshastighed   44 mm/sek. med 89 kg vægt
Løftehastighed   30 mm/sek. med 89 kg vægt
Antal løft pr. opladning  50 løft på 0,5 m med 100 kg
Tæthedsklasse   IPx4
• Blød start og stop
• Elektrisk- og manuelt nødfir
• Indikator for lavt batteri (visuel LED)
• Opladningsindikatorer
• Beskyttelse mod overbelastning
• Nødstop via håndbetjening

Alle tæthedsklasse 
test er udført af TÜV.

Version HMI-nummer Vareummer

LunaIPx4/200 kg, flytbar (strop) – hvid / grå 83255 015-03020/015-03021

LunaIPx4/275 kg, flytbar (strop) – hvid / grå 83256 015-03022/ 015-03023

LunaIPx4/200 kg, fast (bajonet) – hvid / grå 83257 015-03026 / 015-03027

LunaIPx4/275 kg, fast (bajonet) – hvid / grå 83258 015-03028 / 015-03039

LunaIPx4/200 kg, fast (bajonet), ekstra udgang – hvid / grå 83259 015-03032 / 015-03031

LunaIPx4/275 kg, fast (bajonet), ekstra udgang – hvid / grå 83260 015-03034 / 015-03033

LunaIPx4/200 kg, rum til rum – hvid / grå 83261 015-03035 / 015-03036

LunaIPx4/275 kg, rum til rum – hvid / grå 83262 015-03037 / 015-03038

Tilbehør * HMI-nummer Vareummer

Håndbetjening IPx4 med ledning i top 015-03105

Håndbetjening IPx4 med ledning i bund 015-03101

Håndbetjening IPx7 015-03109

2, 3, 4 – punkts åg Kontakt Ergolet

Komplet udvalg af sejl Kontakt Ergolet

Vægtskala Kontakt Ergolet

Forlængerstrop i forskellige længder Kontakt Ergolet
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Ergolet
Tårnborgvej 12C

4220 Korsør
Danmark

tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com

Se brugermanualen for yderligere specifikationer. Alle målangivelser er vejledende. 
Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din konsulent.

Fast monteret Flytbar 
 

* Se separat brochure for håndbetjening, åg, vægtskala og sejl. Tilbehørsliste kan rekvireres.

Manuelt 
nødfir 

Lille træk op med 
sejlstrop åbner 
løftekrogen
                    
Lille træk nedad 
låser sejlkrogen          

Nyt forbedret stik – stabilt, holdbart og sikkert.

Elektrisk 
nødfir 

IPx7 håndbetjening tåler nedsænkning i vand.

Både elektrisk og manuelt nødfir med QR 
koden og instruktionen på  siden af lader. 

Monteres som fast eller transportabel uden 
brug af værktøj.

IPx4 håndbetjening - der kan vælges mellem 
ledning i top eller bund. 
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