VELA Person Lift

Video:
vl1935.dk/vpl

VELA Person Lift giver kørestolsbrugere mulighed for at komme ind i de fleste
biler - enten som passager eller chauffør. Den gør det nemt at forflytte mellem
en kørestol og et bilsæde og er enkel at betjene for brugeren og hjælperen. Den
er let at montere, samle og bruge i de fleste biler uden at ændre på køretøjet.
VELA Person Lift kan desuden også anvendes som løfteanordning i hjemmet.
FORDELE
VELA Person Lift er en meget fleksibel personløfter til kørestolsbrugere.
Den kan bruges i næsten alle biler uden at ændre på køretøjet.

:: Ubesværet forflytning fra kørestol til alle
typer af bilsæder med VELA Person Lift

Det kræver et tilpasset beslag, der er kompatibelt med bilens dørhængsel,
for at installere VELA Person Lift i bilen.

:: Kompatibel med de fleste biler uden at
ændre på køretøjet

VELA Person Lift er mobil og nem at flytte, så den også kan anvendes til
forflytninger i brugerens hjem, f.eks. i soveværelset eller badeværelset.

:: Enkel betjening med to knapper

Denne lift er nem at installere, montere og fjerne. Desuden har den et
højt løfteområde og passer derfor til de fleste køretøjer inkl. SUV’er.

:: Nem montering og afmontering, f.eks.
ved brug i flere køretøjer
:: Den kan bruges som en personløfter i
brugerens hjem sammen med et vægbeslag eller en mobil base
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STANDARDKONFIGURATION

Løftekapacitet (SWL)

125 kg

Løftehøjde

60 cm

Fremadgående bevægelse

21 cm

Styring

Manuel styring (driftskraft 4N)

MÅL OG VÆGT

FUNKTION

VELA Person Lift

Vægt

9 kg

Tænd/Sluk (on/off)
Beskyttelse mod overbelastning

Ja
Automatisk, når personløfteren bruges
Automatisk

Beskyttelse mod dyb batteriafladning

Automatisk

Strømforsyning

24V DC, 10A

Oplader

Input: 100-240V – 50/60Hz,0,5A Output: 28V 0,8A

Batteri

24V DC/2.9 Ah

Batterikapacitet
Brugscyklus (duty cycle)
Opladningstid
Driftstemperatur

Ca. 50 løft (afhængig af forhold)
Maks. 2 min ON/18 min OFF
4 timer
+5°C til +45°C

TILBEHØR

HØJ KVALITET SIDEN 1935

VELA Person Lift har et udvalg af tilbehør, såsom en
mobil base og et vægbeslag, så liften også kan bruges
som en bærbar løfteanordning i brugerens hjem.
Den er ideel til indendørs brug i soveværelset eller
badeværelset og monteres på samme måde som i en
bil.

Hos VELA laver vi kvalitetsprodukter til det siddende
menneske. Vi stræber efter øget trivsel og forbedret
livskvalitet for de mennesker, der bruger vores produkter.

:: VELA Person Lift kan let skilles ad uden brug af værktøj og kan opbevares i bilens bagagerum.
:: Batteriet er nemt at afmontere fra liften, f.eks. ved
behov for opladning.
Få mere information på www.vela.dk.

Vores produkter bruges typisk mange timer dagligt.
Derfor bruger vi robuste kvalitetsmaterialer med holdbare
mekaniske dele, så produkterne forbliver funktionelle og
pæne i mange år.
Alle produkter fra VELA er godkendte hjælpemidler og
er CE-mærkede i henhold til det europæiske medicinske
regulativ. Derudover er vi certificeret i ISO9001 og
ISO14001, der er internationalt anerkendte standarder ift.
kvalitet og miljø.
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