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Podnośniki podwieszane
Rozwiązania w podnośnikach sufitowych

Podnośnik sufitowy Luna  /  Szyny /  Systemy Mobile Flex  /  Wieszaki /  Wagi
Nowość! Luna Mover (Napęd elektryczny) i Wieszak elektryczny
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Podnośnik sufitowy Luna

Modele Luny

Główne cechy  Luny

Pilot i ładowarka

Wózek

Szyny

Sprzęgła

Mobile Flex

Luna Mover NOWOŚĆ!

Wieszaki

Wieszak elektryczny NOWOŚĆ!

Wagi

W tym katalogu przedstawiamy naszą szeroką gamę
rozwiązań sufitowych wraz z akcesoriami.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na 
temat oferowanych produktów lub więcej danych
technicznych, to prosimy o kontakt:

Tel.:  +48 68 371 10 45

E-mail: sales@winncare.pl

Web: www.winncare.pl

Spis treści



Luna 
podnośnik
podwieszany
i prowadnice sufitowe

Stosowane na całym świecie
Stosowane w szpitalach, domach opieki i domach prywatnych. Sufitowe
rozwiązania Ergolet rewolucjonizują opiekę zdrowotna osób starszych
i niepełnosprawnych.

Dostęp do każdego miejsca w pokoju
Nasze sufitowe systemy podnoszenia działają z lekkim podnośnikiem Luna, 
który jest łatwy w instalacji oraz może być montowany w całym pomieszczeniu, 
nawet przy nierównych ścianach.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom
Podnośnik Luna i innowacyjny system prowadnic jest połączeniem funkcjonalności 
i estetyki, co czyni go idealnym wyborem, który potrafi sprostać rosnącym 
wymaganiom w zakresie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjenta 
w coraz szybciej rozwijającym się sektorze opieki zdrowotnej.
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Jesteśmy całkowicie
 przekonani o niezawodności 

wykonania i bezawaryjnej 
obsługi Luny im dlatego, też 

możemy zaoferować naszym 
Klientom

 produkt o 5-letniej 
gwarancji 

Bezpieczeństwo

i zaufanie
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Modele 
Luny
Stałe i przenośne monitorowane w jednym i tym samym podnośniku, co jest 
prawdziwie  unikalną cechą. Zmiana trybu Luny z przenośnego w stały i odwrotnie, 
może być wykonana w przeciągu kilku sekund, poprzez zdjęcie i odwrócenie 
urządzenia do szyny, bez użycia narędzi.

200 lub 275 kg 
udźwigu

TRYB
stały

TRYB
przenośny

200 lub 275 kg 
udźwigu
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400 kg 
udżwigu

Luna Twin
- jako rozwiązanie 

bariatryczne

1 2

• Zamocuj łącznik       
dystansowy między 
jednostkami

• Zamocuj Luny na szynie 
i upewnij się, że paski są 
równej długości.

• Podłącz przewód do 
jednostki.

• Przymocuj poprzec-
zkę dystansową do 
pasów.

• Jeśli trzeba, dostosuj 
wysokość paska 
przyciskając na pilo-
cie “prawo”, “lewo”

Luna Twin - do 400 kg udźwigu
• Elastyczne rozwiązanie: Dwa podnośniki, 

każdy o udźwigu 275 kg, mogą być złączone w 
podnośnik bariatryczny o udźwigu 400 kg w 
zaledwie kilka minut. Żadne narzędzia nie są 
potrzebne.

• Zwycięzca przetargu: Wyłoniony przez Duńskie 
Władze Regionu Centralnego, przy projekcie 
budowy największego szpitala w północnej 
Europie.

3
Dwie Luny 

Twin 400 kg

• Przymocuj 
wieszak za 
pomocą szyb-
kozłączki

• I teraz jest już 
rozwiązanie 
bariatryczne - 
prosto i szybko!

Pojedyncza 
Luna Twin 

275 kg

2 Luny 
w 1 Lunie Twin!

Jak zwiększyć udźwig Luny
z 275 kg do 400 kg

bez użycia narzędzi!



• Udźwig 200, 275, 400 kg
• Sama Luna waży zaledwie 6,7 kg (bez wieszaka)
• Funkcja miękkiego startu i stopu
• Dwie rączki do zamontowania podnośnika
• System bezpiecznego zamykania z alarmem
• Wózek z pompowanymi kołami, które są cichsze                     

od np. kół nylonowych
• Powierzchnie łatwe do czyszczenia
• Prosta i szybka w obsłudze – zajmuje ona tylko kilka minut!
• Wszystkie funkcje mogą być sterowane za pomocą pilota 

(wię cej informacji – str.10)

Charakterystyka
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Luna pilot i ładowarka

IPx4 złącze śrubowe: 
pewny i bezpieczny 
mechanizm łączący 
pilota z Luną. 
Dostępny także w
klasie IPx7.

Ładowanie 
ciągłe

Zeskanuj kod QR
i oglądaj filmy, 
kartę produktu,
instrukcję

• Ergonomiczny kształt pilota i wyjątkowa 
funkcjonalność

• Ładowarka do Luny może być montowana na 
każdym typie ściany. Zapewnia to stałe i

• stabilne stanowisko ładowania
• Ładowarka do Luny może być także 

montowana na innych produktach Ergolet, 
takich jak

• Wózek do Luny czy też Mobile Flex 2- lub 
4-kolumnowy.

• Luna jest ładowana poprzez pilota (ze 
wskaźnikiem ładowania)

• Wszystkie funkcje mogą być sterowane za 
pomocą pilota –także przycisk awaryjny ‘stop’
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Pilot posiada 
przyciski (nie 
membranę) 
i elastyczny 
zaczep



Luna pilot i ładowarka
Używanie podnośnika sufitowego Luna w module przenośnym pozwala na nieporównywalną z niczym elastyczność
w sytuacjach transportowania pacjenta, zarówno w domach opieki jak i w środowisku opieki domowej.

Wózek Luna jest szybkim, wydajnym oraz praktycznym środkiem transportowania przenośnej kasety z jednego pomieszczenia 
do drugiego. Przy użyciu Wózka Luna, opiekun nie musi przenosić kasety w ręku z pomieszczenia do pomieszczenia. Gładko 
jeżdżący Wózek Luna wykonuje pracę za opiekuna.

Wózek Luna zapewnia opiekunowi pełne przenośne rozwiązanie: pomost, który bezpiecznie utrzymuje wyciąg sufitowy Luna 
w miejscu, wygodne ładowanie na stacji bazowej, kieszeń na pas Luny, oraz przydatny futerał do przenoszenia podwieszek 
i innych akcesoriów. Krótko mówiąc, jest to praktyczna pomoc do perfekcyjnego transportu urządzenia.

Wózek Luna 
Wózek do przewozu podnośnika Luna
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System oszynowania do Luny: szeroki wachlarz elastycznych, mocnych i łatwych do zainstalowania szyn. 
Winncare zapewnia szeroki wybór szyn aby dostosować się do różnych i wymagających potrzeb dzisiejszego sektora opieki. 
Wszystkie szyny są zrobione z proszkowo powlekanego aluminium o przedłużonej trwałości.

• Niski profil szyny 75 mm, mały i mocny, o małej wysokości, optymalne odległości przęsła i łatwość instalacji.
• Szyna 103 mm jest niezależną szyną używaną głównie przy szynach trawersowych, ale również przy systemach 

wymagających połączenia niskiej wysokości i długiego przęsła.
• Lekka szyna 135 mm skrywa swoją siłę. Ta szyna ma największą rozpiętość ze wszystkich szyn przeznaczonych do Luny i 

może być używana jako szyna trawersowa razem z unikatowym sprzęgłem. Z uwagi na swoją gładką powierzchnię oraz 
krawędzie, szyna 135 mm jest łatwa do czyszczenia.

Szyny

75 mm
szyna

135 mm
szyna

103 mm
szyna
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Elastyczność jest główną zaletą szyny C.
Szyna C wykorzystuje ten sam kanał - aby zmieścić 
zarówno wózek jak i mocowania do ściany i, kiedy nie jest używany, ten kanał może być zakryty za pomocą
zaślepki zmieniający szynę C w całkowicie zakryty, dyskretny panel ścienny. W dodatku, szyna C ma
wąskie żłobienia na spodzie, praktyczną funkcję do zawieszenia lekkich półek na książki, obrazków lub
innych dekoracji ściennych bez wiercenia dziur czy też wbijania gwoździ w ścianę.

Szyna E o głębokości tylko 25 mm 
jest atrakcyjnym płaskim panelem ściennym
oraz dyskretną i nierzucającą się w oczy alternatywą dla nieestetycznych listew ściennych i sufitowych, które są stosowane 
tradycyjnie. Szyna E wtapia się w estetyczny sposób w pokój i może być montowana do każdego rodzaju ściany. Ponadto, 
szyna E jest prosta i szybka do montażu, a tym samym opłacalna i preferowana w instalacjach zarówno w prywatnych 
domach jak i instytucjach. Szyna E jest także wyjątkowo giętka. Na przykład, w pokoju mogą być zainstalowane szyna E i 
system trawersowy, ale w przypadku, gdy system trawersowy nie jest używany lub jest potrzebny w innym pokoju, to wtedy 
trawers może być łatwo i szybko zdemontowany z profili szyny E i dogodnie przeniesiony w przeciągu kilku minut.

Szyna C

Szyna E

Nowość! Najnowszą wersją szyny z całej dostępnej
gamy jest szyna wbudowana o profilu 75 mm.
Profil szyny wbudowanej jest montowany równo z sufitem. 
Ten elegancki profil jest często wybieranym rozwiązaniem przez architektów
przy specyficznych wnętrzach – zarówno dla pojedynczej szyny jak i systemów H.

Szyna
zabudowana

13



Szeroki wybór prowadnic sufitowych
Ergolet oferuje szeroką gamę systemów sufitowych, szyny proste i zakrzywione, obrotnice i
zmieniacze toru, które mogą być łatwo zainstalowane w różnych konfiguracjach, po to, aby 
znaleźć najlepsze rozwiązanie do indywidualnej sytuacji.

Unikalne szyny montowane na ścianach
Unikalne szyny ścienne E i C dopasowują się dyskretnie do środowiska opieki i 
zmieniają sposób pracy opiekuna. jest to elegancka alternatywa dla konwencjonalnych 
wsporników ściennych i sufitowych.

Zwizualizujemy to dla Ciebie
Nasz doświadczony zespół inżynierów może stworzyć wizualizację systemu podsufitowego 
na papierze lub w formie animacji aby zobrazować rozwiązania w danym projekcie.
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Przykłady systemów szyn
ściennych i sufitowych
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Jeśli trzeba przetransportować pacjenta z pokoju do pokoju lub też z pokoju do łazienki, nasze sprzęgło jest prostym i 
niezawodnym rozwiązaniem, które także zmniejsza liczbę wymaganych podniesień. Mniejsza liczba podniesień oznacza 
większy komfort pracy dla opiekuna i bezpieczniejszy transport dla pacjenta.

Architekci jak i przedsiębiorcy budowlani wybierają sprzęgła do Luny tak jak i mocowania do ścian ze względu na ich 
eleganckie i kompaktowe wzornictwo. Sprzęgło pasuje do szerokości większości ścian (min. 300 mm). I dlatego też, 
że sprzęgło jest montowane bardzo blisko powierzchni ściany zajmując niewiele miejsca w pokoju, przez co obszar 
pomieszczenia jest optymalnie wykorzystany.

Sprzęgło jest bardzo krótkie porównując inne dostępne rozwiązania na rynku i z uwagi na to, że jest obsługiwane manualnie, 
nie wymaga dodatkowych kosztownych zmian w instalacji elektrycznej budynku. Zamykanie i otwieranie sprzęgła jest bardzo 
proste, gdyż wystarczy tylko pociągnąć za sznurek. Kiedy sprzęgło jest otwarte i trawers jest w jednej osi z mechanizmem, 
system zamyka się automatycznie i jest gotowy do transferu między pokojami. Aby odblokować sprzęgło – pociągnąć za 
sznurek.

Sprzęgła
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Mobile Flex
Urządzenie przeznaczone dla osób, które wymagają natychmiastowego lub tymczasowego systemu podnoszenia, który 
może być łatwo regulowany i prosty w użyciu i demontażu. Mobile Flex jest łatwy w montażu i nie wymaga dodatkowych 
narzędzi podczas regulacji wysokości i szerokości dla zapewnienia sobie indywidualnego i komfortowego rozwiązania.

Dopasowanie odpowiedniej wysokości poprzez sprężynę gazową zajmuje tylko kilka sekund zapewniając natychmiastową 
gotowość do użycia. Teleskopowo rozsuwane prowadnice dają gwarancję i możliwość zastosowania urządzenia do większości 
pomieszczeń i zapewniają rozwiązanie problemów związanych z podnoszeniem i przemieszczaniem w każdej sytuacji.

Mobile Flex w połączeniu z innowacyjnym rozwiązaniem podnośnika podwieszanego Luna jest prostym i funkcjonalnym 
systemem podnoszenia, stanowiącym idealny wybór zarówno dla osób prywatnych jak i instytucji.

Rama jezdna Mobile Flex zapewnia maksymalny udźwig do 275 kg, wykorzystując w pełni możliwości i zakres pracy 
podnośnika podwieszanego Luna.

System
2 kolumnowy

Regulowana wysokość
i szerokość 

System 4
kolumnowy

Pełna regulacja, dostęp do 
każdego miejsca w pokoju, 

wolnostojący

Złożenie zajmuje
tylko 30 min

Złożenie zajmuje
tylko 1 godzinę
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Wybieraj, przebieraj
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ramy 2-kolumnowej 
nad łóżkiem, czy też ramy 4-kolumnowej z dostępem 
do każdego miejsca w pokoju, Mobile Flex jest tak 
uniwersalnym rozwiązaniem, które dzięki swojej 
modułowej budowie sprosta Twoim potrzebom.



NOWOŚĆ!

Luna Mover
- z napędem elektrycznym

Luna
Mover

Max. obciążenie (SWL)  275 kg
Funkcja łagodnego 

startu  i stopu
Większa niezależność

 pacjenta
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Luna Mover
- z napędem elektrycznym

Luna Mover montowana na szynie

Opatentowana, zintegrowana 
pozwala także na 
przemieszczanie ręczne

Łatwy montaż podnośnika 
sufitowego Luna

Pilot ze strzałkami pokazującymi 
kierunek przemieszczania się

Nowa Luna

Innowacyjny podnośnik sufitowy Luna, który z dumą możemy 
teraz zaprezentować w wersji Luna Mover, charakteryzuje się 
duńskim designem i znakomitą funkcjonalnością.

Luna Mover jest także pomocna w sytuacjach, gdy opiekun chce 
zatrzymać podnośnik sufitowy Luna w określonym momencie lub 
kiedy opiekun, z jakichś powodów, potrzebuje pomocy napędu 
aby przesunąć pacjenta wzdłuż szyny.

W domach opieki Luna Mover daje pacjentom korzyść w postaci 
zwiększonej niezależności. Np. kiedy pacjent jest w stanie sam 
założyć podwieszkę, to może także dzięki funkcjom na pilocie 
przemieścić się np. z łóżka na krzesło.

Luna Mover jest zasilana i kontrolowana poprzez podnośnik 
sufitowy Luna, a to oznacza, że nie potrzebne są dodatkowe 
kable do ładowania. Jest to proste połączenie dwóch urządzeń 
dołączonym kablem zasilającym. Luna Mover jest wyposażona 
w opatentowany system bezpieczeństwa który, jeśli to potrzebne 
może być odblokowany poprzez użycie zintegrowanego uchwytu. 
Po odblokowaniu, Luna Mover może być ręcznie przesuwana po 
szynie.

Luna Mover jest stworzona aby spełnić te same wysokie 
standardy funkcjonalności i designu co nasza klasyczna Luna 
IPx4 i dlatego przyznaje jej się również unikatową 5-letnią 
gwarancję.
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Szeroki wybór wieszaków w różnych rozmiarach oraz 
modelach, które można dopasować do różnych potrzeb i 
sytuacji transferowych. Wszystkie wieszaki są wyposażone w 
opatentowany system haków do podwieszek.

Wieszak dwupunktowy jest najlepszym rozwiązaniem do 
standardowego transferu. Jest on dostępny w trzech szerokościach.

W sytuacjach, gdy pacjent ma specjalne potrzeby, możemy 
zastosować unikatowy wieszak trzypunktowy w kształcie litery V, 
który zwiększa odległość pomiędzy pasami na ramiona a pasami 
na nogi, a tym samym czyni podwieszkę bardziej otwartą dla 
wygodniejszego podnoszenia.

W innych sytuacjach, np. dla pacjentów bariatrycznych, możemy 
także zastosować jeden z naszych  wieszaków 4-punktowych. 
Mamy 2 typy tego rodzaju wieszaków.

Największym jest wieszak o kształcie litery H z 4 punktami 
zawieszenia w takiej samej odległości lub można też wybrać 
bardziej elastyczny model, czyli można użyć wieszaka 
2-punktowego i dodać do niego 2 dodatkowe wieszaki boczne na 
te 2 punkty.

W ten sposób otrzymamy elastyczny wieszak 4-punktowy po to, 
żeby dopasować do różnych szerokości ramion i bioder.
Używając wieszaków 3 lub 4-punktowych, otrzymujemy 
rozwiązanie bardziej przestronnego i elastycznego transferu, 
które warto wziąć pod uwagę przy specjalnych potrzebach 
pacjenta. 

Główne cechy produktu
Szeroki wybór wieszaków do użytku standardowego jak i 
specjalnych potrzeb Opatentowany system haków do podwieszek
Łatwo wymienne wieszaki do wielu zastosowań. Można stosować 
zarówno do podnośników podłogowych jak i sufitowych

Wieszaki
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NOWOŚĆ!

Wieszak
elektryczny 

Nowy, jedyny w swoim 
rodzaju wieszak elektryczny 
do podnośników sufitowych.
Wieszak elektryczny może obracać 

się o 360 o bez wkręcenia lub 
zaplątania paska lub przewodów.

Udźwig: 275 kg

Wszechstronne rozwiązanie!
Wieszak elektryczny daje wiele możliwości i zapewnia pełną 
elastyczność w zmianie pozycji pacjenta od niemal pozycji leżącej 
do pozycji siedzącej bez konieczności zmiany wieszaka.

Wieszak ten pomaga ustawić pozycję pacjenta na krześle w 
przemieszczaniu z łóżka na krzesło.

W tym samym czasie, wieszak elektryczny daje możliwość 
zapewnienia właściwego kąta dla pacjenta podczas transferu, 
tak aby uwzględnić potrzeby pacjenta. Taki wieszak daje także 
opiekunowi dobrą możliwość kontaktu wzrokowego z pacjentem.
Wieszak elektryczny musi być używany ze specjalnym rodzajem 
podwieszek z zaciskami.
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Wagi te są wagami M (wagami zatwierdzonymi medycznie). 
Zostały one zaprojektowane aby zważyć niepełnosprawnego 
pacjenta, podczas kiedy jest on w podwieszce.

Udźwig wagi to 300 kg i jest ona używana z podnośnikami 
sufitowymi Luna 200 i 275 kg. Wagi mają dokładność do 0,1 kg.

Wagi mają zarówno duży wyświetlacz jak i różnorodne funkcje 
takie jak: On/Off/Zero/Tara oraz przycisk ‘Hold’.

Funkcja ‘Hold’ umożliwia zapamiętanie od 5 do 10 odczytów co 
umożliwia analizowanie rozbieżności.
Funkcja ‘Tara’ umożliwia odjęcie dodatkowej wagi jak ubranie 
od wagi całkowitej.

Możemy także zaoferować wagę
o udźwigu 400 kg dla podnośnika
bariatrycznego Luna Twin.

Wagi

Udźwig 
do 300 kg

Waga do podnośnika 
sufitowego Luna

Waga z podwójnym 
wieszakiem

Waga z podwójnym wieszakiem

Podwójny wieszak jest idealnym rozwiązaniem jeśli szukasz 
uniwersalnego i przenośnego rozwiązania, które pasowałoby 
do podnośników podłogowych jak i sufitowych różnych 
producentów.

W dodatku, łatwość użycia paska mocującego i wspornika/
klamry z regulacją szerokości, która dostosowuje się do różnych 
wielkości wieszaków.
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Co możemy dla
Ciebie zrobić?
Jeżeli masz pytania o jeden lub więcej produktów z tej broszury lub chciałbyś się dowiedzieć 
więcej o naszych rozwiązaniach związanych z przemieszczaniem pacjentów, higieną, łóżkami, 
materacami lub poduszkami przeciwodleżynowymi, prosimy skontaktuj się z nami:

Tel.:  +48 68 371 10 45
E-mail: sales@winncare.pl
Web: www.winncare.pl

Czekamy na kontakt od Ciebie!
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Winncare Polska Sp z o.o. /  Tel. +48 68 371 10 45 / sales@winncare.pl  /  www.winncare.pl

O Winncare Polska

Do niedawna znaliście nas pod nazwą Ergolet Polska Sp. z o.o.,
teraz jesteśmy Winncare Polska Sp. z o.o. i stanowimy część 

francuskiej Grupy Winncare.

W naszej ofercie znajdują się już dobrze znane i wysokiej 
jakości podnośniki pacjenta, czy też rozwiązania toaletowo-

kąpielowe.

Od teraz, możemy także zaoferować szeroki wybór materacy, 
poduszek czy też łóżek dla szpitali, domów opieki,

 czy też pacjentów indywidualnych.

Jesteśmy międzynarodową firmą z biurami w:

Polsce/Danii/Wielkiej Brytanii/Francji/Hiszpanii
i dystrybuujemy produkty na cały świat:

Dlatego, też z pewnością możemy powiedzieć:

We lift the world


