
ALL IN ONE
PERSONLØFTER/STÅLIFT

For komfort og sikkerhed



Den nye ”All-in-One” Aktiv Lift kan ændres fra en standard personløfter til en 
stålift - uden brug af værktøj. Med to funktioner i ét og samme hjælpemiddel, 
opnås en fleksibilitet, der giver umiddelbare økonomiske besparelser og 
effektivisering af arbejdsrutinerne.

Opladning af liften er enkel og sikker. 
Ladestikket sættes blot i stikkontakten. 
Laderen er indbygget i kontrolboksen.

a ”All-in-One” liften har en meget lille venderadius, idet understellet kun er 
117 cm langt inkl. hjul.

a ”All-in-One” liften er lille og praktisk - men kombinerer alligevel styrke 
med enkelhed i brug.

a Liften er sikker at benytte, bl.a. vil løftearmen automatisk stoppe, såfremt 
den møder modstand under sænkning.

a Bemærk, at understellet kun er 12 cm højt, hvilket betyder, at liften let 
kan køres ind under alle sengetyper.

TEKNISKE DATA, 
PERSONLØFTER

Med ”All-in-One” liften kan brugeren løftes 
fra gulv.

Personløfteren er enkel at betjene og har 
et stort løfteområde - 120 cm.

Det specielle Domino Hygiejne sejl giver 
god adgang til brugeren - støtter godt, og 
er meget enkelt at benytte.

Løftekapacitet 150 kg * 200 kg

Bom/åg højeste position 180 cm 177 cm

Bom/åg laveste laveste position 55 cm 58 cm

Understel, længde 117 cm 122 cm

Understel, højde 12 cm 12 cm

Bredde ved lukkede ben 65 cm 69 cm

Bredde ved åbne ben 109 cm 133 cm

Hjuldiameter, forreste hjul 7,5 cm 7,5 cm

Hjuldiameter, bagerste hjul 10 cm 10 cm

Vægt batteriboks 3 kg 3 kg

Totalvægt 51 kg 54,3 kg

Antal lift pr. opladning, ca. 60 30

* Se side 4



TEKNISKE DATA, 
STÅLIFT

Når personløfteren er ændret til en stålift, 
er der tale om en aktiv lift. Brugeren bliver 
nu en aktiv del i hele løfteprocessen og 
forflyttes på en værdig måde. Såvel bruger 
som plejepersonale oplever væsentlige 
fordele ved brug af stålift.

Samtidig opnås ubesværet løft og sænkning af brugeren. Forflytning mellem f.eks. 
kørestol, seng, toilet, bad etc. sker let og komfortabelt. Plejepersonale undgår 
rygskader. Se nedenfor, hvor let en person eksempelvis kan forflyttes fra en 
kørestol til et toilet.

Bemærk: Knæstøtten er anatomisk 
udformet - og justeres både i højden og 
ud/ind mod brugeren.
Dvs. man opnår altid en korrekt indstilling 
af knæstøtten.

Løftet er behageligt for personen. Man 
oplever ikke et pres eller tryk under 
armene.

Personen kan stille og roligt nedsænkes på 
toilettet.

Hvis personløfteren ønskes 
ændret til en ”stålift” - tages 
den yderste del af løftearmen 
af, og ”gaffelarmen” + fod og 
knæstøtte påsættes - helt uden 
brug af værktøj. For nemheds 
skyld bør liften bremses ved 
omskiftningen.

Liften har både elektrisk og manuelt nødfir.  Batteriet kan nemt og enkelt udskiftes.

Løftekapacitet 150 kg * 200 kg

‘Gaffelarm’ højeste position 191 cm 191 cm

‘Gaffelarm’ laveste position 95 cm 95 cm

Understel, længde 117 cm 122 cm

Understel, højde 12 cm 12 cm

Bredde ved lukkede ben 65 cm 69 cm

Bredde ved åbne ben 109 cm 133 cm

Hjuldiameter, forreste hjul 7,5 cm 7,5 cm

Hjuldiameter, bagerste hjul 10 cm 10 cm

Vægt batteriboks 3 kg 3 kg

Vægt af fod og knæstøtte 8,5 kg 8,5 kg

Totalvægt 58,5 kg 61,5 kg

Antal lift pr. opladning, ca. 60 30

* Se side 4
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BESTILLINGSINFORMATION

All-in-One Personlift 200 kg. 

All-in-One Stålift 200 kg.


