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    UNIK SENSOR-OPERERET SYSTEM 
Takket være PLS sensor bevægelses teknologi  

er ingen vægkontakter eller skinnekontakter  

nødvendige.

    EKSTREM LAV STØJ 

Nem forflytning og problemfri overgang

    MEGET LETKØRT BEVÆGELSE 

Ved lav friktion og styrings præcision

     PROBLEM FRI OPLADNING 

Altid klar til brug takket være vores unikke oplader.

    MEGET PÅLIDELIG 

Og meget brugervenlig.

    SMART SOFTWARE 

Ikke flere ubehagelige overraskelser på begrund  

af tomt batteri.

     VORES EGEN LOKALE PRODUKTION 
Fra design til sammensætning, alt under samme tag.

    HVER EN FORFLYTNING MULIG 

Komplet frihed, vi kan hjælpe dig med at designe dit projekt.

    KUNDESPECIFIKKE LØSNINGER 

Takket være vores egen design og produktionsfaciliteter,  

er vi fleksible når det kommer til at lave justeringer.

Hent teknisk brochure

Du kan i detaljer finde alle tekniske specifikatio-

ner i vores tekniske brochure. Hent en kopi på 

vores hjemmeside:  

www.rehabcare.dk Tænk...
Ingen begrænsninger

Interesseret
Få en kopi af vores tekniske brochure!

Patient Lifting Solutions B.V.
Barneveldsestraat 26a
3927 CC Renswoude
The Netherlands
 
Phone: +31 318 576 668
E-mail: info@plsbv.com
Website: www.plsbv.com

Rehab-Care

Avnvej 10

7400 herning

Danmark

Telefon: 6915 3000

E-mail: mg@rehab-care.dk

Hjemmeside: www.rehabcare.dk

Din PLS forhandler:



Vores Lofthejs enheder
Kraftfuld og kompakt

Systemet
for alle forflytninger
Den rigtige løsning for enhver 

situation
For intensiv pleje eller ved brug I hjemmet, byder vores lofthejs enheder 

altid den bedste løsning. Designet af vores lofthejs enheder er altid 

baseret på pålidelighed og med et øje for detaljer.

Standard  funktioner på alle PLS lofthejse enheder:

 Batteri overvågnings software

 Udviklet til en elektrisk åg

 Oplades gennem håndbetjening, ved brug af magnetisk væg oplader

 Dobbelt styrret løbekat

Med PLS skinne system er det muligt at opsætte et komplet 

system, uanset placeringen og afstanden der skal dækkes. Takket 

være vores sensor kontrolleret komponenter som dreje skinnen, 

skinne skifteren og koblingen, er det muligt at bevæge lofthejs 

enheden fra A til B nemt og uden problemer.

Komplet system

Uanset om det omhandler en skinnebane, et 

XY system eller et system for a hel etage, kan 

man med PLS skinne systemet nå hvert et hjørne 

i ethvert værelse. Vores specialist vil med glæde 

hjælpe dig med at designe en løsning for din 

specifikke situation. PLS har sin egen design og 

produktions afdeling, så der kan udarbejdes en 

løsning til enhver situation.     

Komponenter

Komponenter såsom dreje skinnen, skinne skift 

og koblingen gør PLS Skinne systemet multi-

funktionelt. Takket være det avancerede sen-

sor-bevægelses system kan disse komponenter 

blive aktiveret uden vægkontakter eller skinne-

kontakter. Denne unikke løsning øger stærkt 

brugervenligheden.

For plejepersonalet 

og patienterne

AR-200* AR-260 AR-500

200kg
kapacitet

260kg
kapacitet

500kg
kapacitet

Design og produktion 
under det samme tag

Vores teknikere er tæt involveret i hver eneste detalje i vores produk-

tion proces, fra design til og med produktionen. Vi lægger også stor 

værdi i egen produktionen af vores komponenter. Det giver os større 

kontrol over kvaliteten af vores produkter, og betyder, at vi kan 

garantere dig en længere levetid på produktet.

Oplev selv kvaliteten af PLS produkterne. Rehab-Care er klar til at 

hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til din opgave.  Vi vil med 

glæde fortælle dig alt om pls skinnesystemets mange muligheder!
* AR-200 er også 
tilgænglig i aftageligt 
version 100% nemt at bruge


