
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personlift  ”VARIO”  
 

”VARIO” liften er en kombinationslift, dvs. at den uden brug af 
værktøj nemt ændres fra en personløfter til en stålift – altså to 
funktioner i samme lift. 
Liften kan dog leveres enten som personløfter eller stålift. 
 
Liften vil kunne anvendes i de fleste løftesituationer ved kørestol og 
seng, i bad- og toiletrum, samt ved løft fra gulv. (se spec. Sejlbrochure) 

 Elektrisk benspredning 
 165 kg løftekapacitet 
 Kompakt lift med korte ben 

og lille venderadius 
 2 hastigheder med ”softstart” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniske specifikationer 
 

P. Andersen & Søn 
Dynamovej 12.B,  DK-2730 Herlev 

Tlf.: +45 44948000 – Fax: +45 44948089 
E-mail: salg@rollator.dk    Web:  www.rollator.dk 

 

Løftekapacitet..………………………………………………………. 
Total vægt type 138.2…..(Kombineret lift)……………..……………
Bredde…(samalleste/bredeste)……….…………..………………… 
Højde….(min/max)………………………...…………………………
Løfteinterval..(underkant af åg).……………………………………... 
Tungeste enkelt del…………………………………………………... 
Vægt fod- og knæstøtte……………………………………………….
 
Forhjul – dobbelte ø75mm 
Baghjul – enkelte ø100mm m/2-vejs bremse 
Batteri lader:   100-240V / 50-60Hz 
 
Bestillings nr.: 
Kombineret personløfter og stålift…….……………………………...
Personløfter forberedt for kombination  (stålift)…..………………….
Stålift forberedt for kombination  (personløfter)……..……………… 
Begge modeller kan leveres som ”fast” stå- eller personlift, dvs. 
kombinationsmuligheden fjernes……………………………………..
 
 
Løftesejl: 
Ståsejl for ståløfter……..……………………….…………………….
Toilet sejl for personløfter..…………………….……………………. 
Helsejl med nakkestøtte………………………………………………
Halvsejl – net (specielt for vådrum)…………………………………..
Helsejl  med nakkestøtte – net (specielt for vådrum)………………... 

165 Kg
46 Kg

660 – 940mm
1235 – 1885mm

510 – 1640  = 1130mm
18 Kg
6,5 Kg

 
 
Type 138.2 – HMI 15465
Type 138.4 - HMI 17023
Type 138.5 – HMI 35208

Type 135.17
Type 135.18
Type 135.19
Type 140.30
Type 140.40

”VARIO” er 
håndværksmæssigt 
forsvarligt udført i 
runde stålrør med 
pulverbelagt overflade, 
dvs. ingen skarpe 
hjørner eller kanter. 
 
Liften er let at betjene, 
giver gode 
arbejdsstillinger, og 
kører godt på ethvert 
almindeligt underlag. 
 
 

Det modulopbygget 
styresystem, med  bl.a. 
aftageligt batteri gør  
liften meget fleksibel, da 
man enten kan vælge og 
oplade batteriet med den 
indbygget lader, eller 
man kan bruge en 
ekstern lader og have to  
batterier, med denne 
løsning kan liften bruges 
alle døgnets timer. 

Liften er, trods den meget kompakte og 
brugervenlige udformning, særdeles stabil. 
 
Fod- og knæstøtten kan med snaplåse hurtigt og 
sikkert justeres til den ønsket indstilling. 

Batteriet er monteret med et snapsystem der 
sikrer en hurtig og nem udskiftning. 
Med fuldt opladet batteri har liften ca. 60 løft 
med max. belastning. 
Ladetiden (afhængig af batteriets tilstand) vil 
være max. 6 timer. 


