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Wszystkie rodzaje wieszaków na podnośniku Solar można 
łatwo przechylać i obracać o 360o

Podnośniki jezdne

SOLAR 185
ZASTOSOWANIE

ZALETY

UNIWERSALNY, ERGONOMICZNY PODNOŚNIK JEZDNY O UDŹWIGU 185 KG

• Przenoszenie pacjenta z łóżka na krzesło lub z krzesła 
na wózek inwalidzki.

• Podnoszenie z podłogi, na przykład po upadku

OPIS PRODUKTU

• Wymienny wieszak bez użycia narzędzi. Możliwość 
wymiany na 2-, 3- i 4- punktowy wieszak.

• Konstrukcja i kształt ramienia podnoszącego zapewnia  
pacjentowi więcej przestrzeni przy podnoszeniu.

• Zakrzywione nogi umożliwiają szerszy rozstaw 
podstawy, aby uzyskać dostęp do dużych krzeseł lub 
wózków inwalidzkich.

• Haki na opatentowanym wieszaku zawsze zapewniają 
bezpieczne i proste mocowanie podwieszki, bez użycia 
siły; wystarczy pociągnąć pasek podwieszki w dół, aby 
zamknąć i do góry, aby otworzyć.

• Ergonomiczny pilot, łatwy w użyciu.

• Zakres podnoszenia od 680 mm do 1980 mm.

• Elektryczna regulacja podstawy jezdnej 

o maksymalnym rozstawie 920 mm (może być 

stosowana zarówno z szerokimi krzesłami, jak 

i wózkami inwalidzkimi).

• Wąska i stabilna podstawa, które mieści się 

w drzwiach o szerokości zaledwie 700 mm.

• EASY CLEAN – łatwe czyszczenie, powierzchnie 

gładkie i bez konturów.

• Siłownik Linak i sterownik Lift 40+ z OneConnectTM
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Specyfikacja techniczna

Przyjazny dla użytkownika pilot
 i sterownik Linak.

Sygnalizacja LED na sterowniku z informacją o 
akumulatorze i ładowaniu, serwisie, stanie systemu 

(przeciążenie, zatrzymanie awaryjne itp.).

Zestaw Low rider – obniżona podstawa,
który zmniejsza wysokość nóg o 32 mm. Jest

to zestaw akcesoriów składający się z czterech kół.

Solar z obniżoną podstawą

Solar ze standardowymi
kołami

Ręczne awaryjne opuszczanie.

Mocowanie podwieszki: minimalny nacisk 
w dół blokuje hak; pociągnij w górę, 

aby odblokować hak.

Użyj pętli paska,
aby otworzyć i 

zamknąć haczyk 
przed i po użyciu

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Wszystkie dane mają charakter poglądowy i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach. 
Winncare Nordic zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Aby uzyskać więcej informacji, 

skonsultuj się ze sprzedawcą. 

 a: 1980 mm
    b: 680 mm
    c: 1300 mm
    d: 530 mm
    e: 180 mm
    f: 360 mm
    g: 580 mm

h: 600 mm
i: 180 mm
j: 120 mm
k: 50 mm
l: 550 mm
m: 920 mm
n: 890 mm

Maksymalne obciążenie (SWL) 185 kg

Podnoszenie Elektryczne

Rozstaw nóg Elekryczne

Awaryjne opuszczanie Manualne

Awaryjne zatrzymanie Manualne

Waga całkowita (bez wieszaka) 45 kg

Wydajność baterii 60-80 podniesień (80 Kg. 0,5m)

Min. szerokość 700 mm

Waga najcięższego elementu 23,8 kg

Wersja

Winncare Solar 185 z 2-punktowym wieszakiem 010-01403

Winncare Solar 185 z 3-punktowym wieszakiem 010-01404

Akcesoria

2-punktowy wieszak, 48 cm 015-02126

3- punktowy wieszak 015-02106

2- punktowy wieszak, 48 cm z wagą 017-00144

3- punktowy wieszak, 48 cm z wagą 017-00143

Pilot 018-08269

Bateria 018-08264


