
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        Loftlift JH270 

 
 



 

Loftlift JH 270 
Den kompakte loftlift med ekstra funktioner… 
 
 
      

       
       
       
       
   

Den nye JH 270 er en loftlift med verdens klasse design og ”state of the art” 
funktioner som tilbyder sikker, stabil og effektiv løft og forflytning for både 
plejegiver og modtager. Sammen med det store udvalg af skinner og tilbehør 
tilbyder JH 270 den perfekte løsning på alle tænkelig loftlift behov. 

Displayet giver vigtig information for 
både bruger og tekniker 
 

• Lift tæller 
• Hvilken liftoperation bliver udført (op/ned etc.) 
• Lade status – lav batteri indikator lyd & visuelt 
• Ladeindikator – ”return to charge” (tilvalg) 
• Diagnostik funktion for tekniker 

• løftekapacitet 270kg 
• Lav profil på både liftmotor  

og løfteåg giver max 
løftehøjde 

• Soft start og stop 
• Ladning gennem 

skinnesystem,håndkontrol 
eller ladeport 

Polstret løfteåg med 6 sejl-kroge som 
standard, kan af- og påsættes uden brug 
af værktøj så det er nemt at skifte til 
eksempelvis et 4-punkt løfteåg. 

Pneumatisk håndkontrol har 
derfor ingen stik/ledning der 
kan gå i stykker. 



  
A: nedhængt loft 
B: genvindstag/pedel 
C: befæst I skinne  
D: fast bære-skinne 
E: travers-skinne 
F: lade-port 
G: travers-system 
H: løfte motor 
I: løfte-åg 
J: løftebånd 
K: løfte sejl 
L: rum til rum port 
M: skinne til indbyning 
N: special dør 
 

Enkeltskinne-system måske med 
kurve,  traversskinne-system, 
monteret på loft, med vægbeslag 
eller på stativ?.  
 
Skal skinne skjules i loft? 
 
Ladning gennem skinne, 
håndkontrol eller ladeport? 
 
Mobil eller fast løfte motor? 
 
Mulighederne er mange men 
uanset hvilken løsning du måtte 
ønske kan vi hjælpe. 
Kontakt os og lad os sammen 
finde den helt rigtige løsning   



 

Mulighed 
for gardin 
spring 

Som standard 
unik 3 krogs 
løfteåg, andre 
størrelser kan 
fås. 

Manuel nød-
fir, kan både 
hejse op og 
ned! 

Nem ladning 
gennem skinne/i 
port eller 
håndkontrol 

Elektrisk eller 
manuel turntable 

Rum til rum 
port både til 
travers eller 
enkelt skinne 

Pneumatisk 
ergonomisk 
håndkontrol  

Mulighed for 
andre hjul så 
liften passer til 
andre skinne- 
fabrikanter  

Firskovvej 6 – 2800 kgs. Lyngby – Denmark – telefon +45 39 20 20 07 
Info@johlhumancare.dk – www.johlhumancare.dk 
 

Specifikationer 
Max løft 270kg 
 

Løftehastighed 0,15M/S 
 

Antal løft før 
genopladning med 85kg 
ca. 65 løft 
 

Batterier 2 x 12V 5AMP 

Ladetid af helt tomt 
batteri ca. 8 timer 
 

Lader : IP 67 rated 

Lift vægt 9,7kg 
 

Lift interval op til 
2070mm 
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