
Eva450EE
SystemRoMedic

SWL 205 kg

Stærk, sikker og let at manøvrere 
– med elektrisk benspredning
Eva450EE er en alsidig mobil personløfter til alle løftesituationer og 
til brugere, som vejer op til 205 kg. Sammen med Direct Healthcare 
Groups enkle og funktionelle SystemRoMedic™ løftetilbehør er 
Eva450EE den rette løsning til løft i forbindelse med forflytning til og 
fra gulv, stol eller seng samt til horisontale løft og til gangtræning.



Eva450EE opfylder kravene til klasse 1-produkter i det Medicintekniske Direktiv 
(MDD93/42/EEG).

Art. nr. Produktnavn Beskrivelse
80100010 AmbulationArm Armstøtte, til alle modeller og varianter af 
  Eva mobile løftere

70200001 SlingBar S Topunktsåg i aluminium, 35 cm

70200003 SlingBar L Topunktsåg i aluminium, 60 cm

70200042 SlingBarSpreader M Sideåg til SlingBar S/M/L

70200006 StretcherBar Til horisontale løft

70200017 Sling bar RFL X4 Firepunktsåg i stål

70100002 Charder MHS2500 Vægt, SWL 300 kg 

70100003 Charder MHS2500 Vægt, SWL 400 kg

70200101 QuickLink Til enkel udskiftning af løfteåg   

70200089 Hand control HB33-6 6 knapper, med service- og batteristatus 
  samt indikation af overbelastning

• Stærk og stabil, SWL 205 kg

• Aluminium giver lav vægt – enkel at manøvrere

• Masten er justerbar i tre højder – stort løfteinterval

• Skubbehåndtag med justerbar højde – behagelige og ergonomiske 
 arbejdsstillinger

• Stabilt løfteåg i aluminium og med sikre afkrogningsbeskyttelser

• Løfteåg i standardbredde – passer til de fleste brugere og løftesituationer

• Indkapslede dobbelthjul – ruller let, lette at vedligeholde

• Elektrisk benspredning

• Elektrisk nødstop placeret lettilgængeligt på styreboksen

• Elektrisk og manuel nødsænkning

• Batteri med høj kapacitet og lang levetid

• Oplades med adapter – kun svagstrøm (24V) ind til løfteren

• Quick guide til liften

• Masser af tilbehør til sikre, enkle og individuelt tilpassede løft af brugere 

Flere modeller og varianter af Eva mobile løftere
Eva mobile løftere findes i flere modeller og varianter med forskellig løftekapacitet samt med elektrisk benspredning. 
Eva findes også i specialversioner med lave ben til brug med lavere senge. 

Safe working load (SWL) 205 kg /450 lbs

Materiale Aluminium

Total højde 1330-2020 mm

Benlængde 1300 mm

Bredde understel, udvendige mål 685-980 mm

Bredde understel, indvendige mål 585-880 mm 

Benspredning Elektrisk

Total vægt 34 kg

Hjul, diameter 100 mm

Løfteinterval 500-1790 mm

Løftehastighed, uden belastning 34 mm/s

Nødsænkning Manuell og elektrisk

Batterikapacitet 2,9 Ah

Materiale, løfteåg Aluminium

Løfteåg, bredde 450 mm

Beskyttelsesklasse IPX4 

Eva450EE Art. nr. 60100002 

Mobil løfter med elektrisk benspredning, komplet med løfteåg, SlingBar M 
og håndbetjening.

Art. nr. Produktnavn Beskrivelse
60100001 Eva400EE Mobil løfter med elektrisk benspredning, SWL 180 kg
60100006 Eva450EE Mobil løfter med elektrisk benspredning, lave ben, SWL 205 kg
60100003 Eva600EE Mobil løfter med elektrisk benspredning, SWL 270 kg
60100010 Eva600EE Mobil løfter med elektrisk benspredning, lave ben, SWL 270 kg
 
Se gerne www.directhealthcaregroup.com for mere information.

For at skabe optimale løsninger til brugere med forskellige behov kan Eva450EE 
anvendes i kombination med løftesejl og meget andet smart og funktionelt løfte-
tilbehør i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™ løftesortiment.

Ny styreboks med 
diagnostik til f.eks. 
udregning af løft 
og indikation af 
overbelastning.

TILBEHØRTEKNISK INFORMATION

PRODUKTSPECIFIKATION

Bredgade 45, DK-7400 Herning 
T +45 70 22 43 41
www.directhealthcaregroup.com
info.dk@directhealthcaregroup.com

SystemRoMedic™ er en helhedsløsning til enkle forflytninger. I konceptet 
indgår fire produktområder, som tilgodeser de allerfleste behov i forskellige 
forflytningssituationer.

Forflytning, mellem to Enheder. Positionering, inden for samme Enhed.
Støtte, ved mobilisering. Løft, manuelle og mekaniske.
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Ergonomisk 
og let 
anvendelig 
håndbetjening 
med 4 
knapper.

Eva450EE


