STOLELØFTEREN

NY MODEL

Stoleløfteren
At håndtere tunge løft og forflytninger
skal kunne udføres uden at belaste og
nedslide kroppen, netop derfor har vi
udviklet ”Stoleløfteren” et hjælpemiddel
der ikke bare skåner kroppen, men også
møbler og gulv.

1.
Vi har udviklet stoleløfteren med det for øje, at
den skal være nem, sikker og enkel at bruge.
Den er derfor elektrisk højdeindstillelig, der er
ingen besværlige tilpasninger og justeringer før
et løft.
Den tomme stol kan sættes tilpas væk fra
bordet, hermed er der god plads til både
brugeren og en eventuel rollator.

3.
Det elektriske løft gør det nemt at løfte og
sænke stolen.
Stoleløfteren løfter 150kg. Udover at det
indbyggede ligestillings-beslag gør, at stolen
altid løftes vandret op og ned, sikre det også,
at man uanset stolens udformning slipper for
manuel tilpasning og justering.

Den nuværende løsning på at forflytte en stol til
og fra spisebordet er at påskrue små hjul på
stolen, man kan så vippe, skubbe og mase
stolen til og fra bordet. Denne løsning er dog
langt fra hensigtsmæssig, udover at man
belaster kroppen unødigt meget er løsningen
dyr og besværlig, hjulene skal monteres på alle
stole, de skal regelmæssigt efterspændes,
stolene går fra hinanden og skal ofte limes og
til sidst udskiftes – en på alle måder dyr løsning
– vælg i stedet ”Stoleløfteren”

2.
Når brugeren har sat sig, køres stoleløfteren
nemt og enkelt ind under stolen.
Stoleløfteren er udført med store hjul på
midten, den kan dermed dreje om sin egen
akse, hvilket gør det ekstra nemt og skånsomt
at kører, dreje og placere stolen/brugeren.
Det kræver et minimum af kræfter og du
skåner din ryg og led.

4.
Brugeren placeres præcis hvor det ønskes.
Stoleløfteren sænkes og køres til siden for parkering.
På grund af dens lille størrelse kan stoleløfteren
parkeres i umiddelbar nærhed af bordet, den er
dermed nemt tilgængelig og klar når brugeren igen
skal rejse sig fra bordet.

For brugere som har brug for ekstra hjælp
til at rejse sig, kan man i de fleste tilfælde
(lidt afhængig af stoletype og brugers
samarbejdsevne) med fordel udnytte
stoleløfterens vippe funktion som
oprejsnings-hjælp.
Stoleløfterens håndbremse trykkes ind

Stoleløften hæves, brugerens fødder skal
forsat have kontakt med gulvet.
I takt med at brugeren læner sig fremover
vipper stolens bagende og hjælper dermed
til en nemmere og mere sikker oprejsning.
Som nået nyt tilbydes denne funktion nu
også elektrisk.

Stoleløfterens nye udformning muliggør løft af endnu flere varianter af stole, selv lænestole som ofte er
meget lave og med stor sædedybde er nu mulig at løfte.

Stoleløftens op ned funktion betjenes nemt og
enkelt på knappen ved siden af håndtaget.

Stoleløfteren lades nemt med den medfølgende
lader.
.

Har man behov for regelmæssigt at veje en bruger/beboer har vi udviklet en digitalvægt for montering
direkte på Stoleløfteren.
Udover at man undgår at investere i en separat stolevægt, undgår man også besværet med at løfte og
forflytte brugeren over på stolevægten.
Med denne digitalvægt monteret på stoleløfteren, løfter man blot brugeren siddende i stolen, man har
forinden nulstillet vægten med stolen på og man kan nu aflæse brugerens vægt i displayet.
Med denne vægt er det nemt og ubesværet at følge med i en brugers vægt fra dag til dag.
Vægt og stoleløftere kan bestilles samlet men vægten kan også bestilles separat for senere montering.

Model betegnelse
Stoleløfter - 26000 - standard uden håndbremse
Stoleløfter - 25000 - med håndbremse
Stoleløfter - 24000 - med håndbremse og motor vip
Digitalvægt - 205071
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