
Eva450EE
SystemRoMedic

SWL 205 kg

Stark, säker och lättmanövrerad 
– med elektrisk benbreddning
Eva450EE är en mångsidig mobil personlyft för alla lyftsituationer och för 
brukare som väger upp till 205 kg. Tillsammans med Direct Healthcare 
Groups enkla och funktionella SystemRoMedic™ lyfttillbehör är Eva450EE 
rätt lösning för lyft i samband med förflyttning till och från golv, stol eller 
säng samt för horisontella lyft och vid gåträning.



Eva450EE uppfyller kraven för klass 1-produkter i Medicintekniska Direktivet 
(MDD93/42/EEG).

TILLBEHÖR

Art. nr. Produktnamn Beskrivning
80100010 AmbulationArm Armstöd, för alla modeller och varianter av  
  Eva mobila lyftar

70200001 SlingBar S Tvåpunktsbygel i aluminium, 35 cm

70200003 SlingBar L Tvåpunktsbygel i aluminium, 60 cm

70200042 SlingBarSpreader M Sidobyglar för SlingBar S/M/L

70200006 StretcherBar För horisontella lyft

70200017 Sling bar RFL X4 Fyrpunkktsbygel i stål

70100002 Charder MHS2500 Våg, SWL 300 kg

70100003 Charder MHS2500 Våg, SWL 400 kg

70200101 QuickLink För enkla byten av lyftbygel 

70200089 Hand control HB33-6 Handkontroll med 6 knappar. Med service-,  
  batteristatus- samt överlastindikering

• Stark och stabil, SWL 205 kg

• Aluminium ger låg vikt – enkel att manövrera

• Masten justerbar i tre höjdlägen – stort lyftintervall

• Körhandtag med justerbar höjd – bekväma och ergonomiska 
 arbetsställningar

• Stabil lyftbygel i aluminium och med säkra urkrokningsskydd

• Lyftbygeln är av standardbredd – passar de flesta brukare och 
 lyftsituationer

• Inkapslade dubbelhjul – lättrullade och underhållsfria

• Elektrisk benbreddning

• Elektrisk nödstoppsknapp lättillgängligt placerad på kontrollboxen

• Elektrisk och manuell nödsänkning

• Batteri med hög kapacitet och lång drifttid

• Inbyggd laddning

• Quick guide på lyften

• Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt anpassade lyft av 
 brukare

För att skapa optimala lösningar för brukare med olika behov kan Eva450EE 
användas i kombination med lyftselar och många andra smarta och funktionella 
lyfttillbehör i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™ lyftsortiment.

Fler modeller och varianter av Eva mobila lyftar
Eva mobila lyftar finns flera modeller och varianter med olika lyftkapacitet samt med elektrisk eller manuell benbreddning. Eva finns även i specialversioner med låga ben för användning 
med lägre sängar.

TEKNISK INFORMATION

PRODUKTSPECIFIKATION

Safe working load (SWL) 205 kg /450 lbs

Material Aluminium

Total höjd 1330-2020 mm

Benlängd 1300 mm

Bredd underrede, yttermått 685-980 mm

Bredd underrede, innermått 585-880 mm 

Benbreddning Elektrisk

Total vikt 34 kg

Hjul, diameter 100 mm

Lyftintervall 500-1790 mm

Lyfthastighet, utan belastning 34 mm/s

Nödsänkning Manuell och elektrisk

Batterikapacitet 2,9 Ah

Material, lyftbygel Aluminium

Lyftbygel, bredd 450 mm

Skyddsklass IPX4 

Eva450EE Art. nr. 60100002 

Mobil lyft med elektrisk benbreddning, komplett med lyftbygel, SlingBar M, 
och handkontroll.

Art. nr. Produktnamn Beskrivning
60100001 Eva400EE Mobil lyft med elektrisk benbreddning, SWL 180 kg
60100006 Eva450EE Mobil lyft med elektrisk benbreddning, låga ben, SWL 205 kg
60100003 Eva600EE Mobil lyft med elektrisk benbreddning, SWL 270 kg
60100010 Eva600EE Mobil lyft med elektrisk benbreddning, låga ben, SWL 270 kg
 

Besök gärna www.directhealthcaregroup.com för mer information.

Eva450EE

Ergonomisk 
och 
lättanvänd 
handkontroll 
med 4 
knappar.

Ny kontrollbox 
med diagnostik, 
till exempel 
lyfträknare 
och överlast-
indikering.

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra 
produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.  

Överflyttning, mellan två enheter. Positionering, inom samma enhet. 

Stöd, vid mobilisering. Lyft, manuella och mekaniska.

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com
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