
Raizer® II
Løftestol 80 løft på   

en opladning

Praktisk og ergonomisk at transportere 
•  Effektiv transport
•  Alle dele bliver leveret med to praktiske tasker
•  Ben, ryg del og andre dele, er placeret intuitivt I en tasker, der er let at bære.

Alle delene i tasken er organiseret i forhold til hvordan Raizer II med fordel
bør samles

•  Motorenheden/sædet løftes adskilt med et beskyttende dække og har et
blødt håndtag, der er ergonomisk designet, hvilket sikre, at sædedelen bliver
løftet tæt indtil kroppen

•  De to tasker kan også blive transporteret på en trolley (extraudstyr), hvor
taskerne kan placeres ved siden af hinanden

Raizer II er en batteridrevet mobil løftestol, der hjælper en liggende 
person op til næsten stående stilling på kun 30 sekunder. Raizer II 
er nem at samle og kan betjenes af kun en person, og kræver 
ingen fysisk indsats udover en støttende hånd. Designet af Raizer 
II gør, at den er nem at samle og betjene, og samtidig er den let at 
rengøre.

4 IDENTISKE BEN OG 2 
IDENTISKE RYGLÆN sikrer korrekt 
samling hver gang 

INTUITIVE LYDE og LED lys
for korrekt samling 

Alle OVERFLADEMATERIALER
er specificeret til at være 
RENGØRINGSVENLIG og nem at 
desinficere 

FJERNBETJENINGEN
opbevares på siden af 
Raizer II

ENGANGSHYGIEJNEOVERTRÆK
er også tilgængeligt (extraudstyr)

 EKSTRA SIKKERHEDSSELER 
Individuel justerbar placering for at 
sikre stabilitet af den faldne person, 
hvis dette er påkrævet

Nøglefunktioner



Raizer® II
Løftestol
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Tekniske specifikationer

Model Raizer II

Løftekapacitet Max. 150kg 

Løftetid 20-30 sek

Egenvægt 
Sæde: 9,2 kg
Ben og ryglæn: 4,9 kg 
I alt: 14,1 kg

Antal løft ved fuld opladning
40 løft ved max last
Ca. 80 ved gennemsnit last 

Ladetid Op til 6 timer

Opladning af tomt batteri 10-15 min = 1 løft

Ladere
USB oplader og 15W lader til 
standard strømstik
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