
Eva600EE
SystemRoMedic

Maks. last 270 kg

Sterk, sikker og lett å manøvrere 
– med elektrisk utvidelse av understellet
Eva600EE er en allsidig mobil pasientløfter for alle løftesituasjoner og for brukere 
som veier opptil 270 kg. Når Eva600EE brukes med Direct Healthcare Groups 
funksjonelle og brukervennlige SystemRoMedic™ løftetilbehør, er den det rette 
valget for løfting i forbindelse med forflytninger til og fra gulvet, stolen eller sengen, 
samt for horisontal løfting og gåtrening.



Art.nr. Produktnavn Beskrivelse
80100010 AmbulationArm Armlene, for alle modeller og varianter av 
  Eva mobile løftere

70200001 SlingBar S Topunkts løftebøyle i aluminium, 35 cm

70200002 SlingBar M Topunkts løftebøyle i aluminium, 45 cm

70200042 SlingBarSpreader M Sidestenger for SlingBar S/M/L

70200006 StretcherBar For horisontal løfting

70200017 Sling bar RFL X4 Firepunkts seleoverligger i stål

70100002 Charder MHS2500 Vekt, maks. last 300 kg

70100003 Charder MHS2500 Vekt, maks. last 400 kg

70200101 QuickLink For enkel bytting av løftebøyler 

70200089 Hand control HB33-6 6 knapper, med indikatorer for service, 
  batteristatus og overbelastning

• Ekstra sterk og stabil, maks. last 270 kg

• Aluminium for lav vekt – enkel å manøvrere

• Masten kan justeres til tre høydeposisjoner – stor løfterekkevidde

• Høydejusterbare håndtak – komfortable og ergonomiske arbeidsstillinger

• Stabil løftebøyle i aluminium med pålitelige sikkerhetslåser

• Bredere løftebøyle gir en åpnere løftesele – ideell for større brukere

• Innkapslede tvillinghjul – ruller lett, lite vedlikehold

• Elektrisk utvidelse av understell

• Elektrisk nødstopp lett tilgjengelig på kontrollenheten

• Elektrisk og manuell nødsenkning

• Høykapasitetsbatteri med lang driftstid

• Innebygd lading

• Quick guide på heisen

• Mange tilbehør for sikker, enkel og individuelt tilpassbar løfting av brukere 

Andre modeller og varianter av Eva mobile løftere
Eva mobile løftere er tilgjengelige i flere modeller og varianter med ulik løftekapasitet og med elektrisk justering av understellets bredde. De er også tilgjengelige i spesialversjoner med 
lave bein for bruk med lavere senger.

Maks. last 270 kg

Materiale Aluminium

Total høyde 1330-2020 mm

Understellets lengde 1400 mm

Understellets bredde, utvendige dimensjoner 750-1150 mm

Understellets bredde, innvendige dimensjoner 650-1050 mm

Understellsutvidelse Elektrisk

Total vekt 39 kg

Hjul, diameter 100 mm

Løfterekkevidde 500-1790 mm

Løftehastighet uten last 34 mm/s

Nødsenkning Manuell och elektrisk

Batterikapasitet 2,9 Ah

Materiale, løftebøyle Aluminium

Løftebøylens bredde 600 mm

Beskyttelsesklasse IPX4 

Eva600EE Art. nr. 60100003 

Mobil løfter med elektrisk utvidelse av understell, komplett med SlingBar L 
og en håndkontroll.

Art.nr. Produktnavn Beskrivelse
60100001 Eva400EE Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 180 kg
61000002 Eva450EE Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 205 kg
60100006 Eva450EE Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, lave bein, maks. last 205 kg
60100010 Eva600EE Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, lave bein, maks. last 270 kg
 
Vennligst besøk www.directhealthcaregroup.com for mer informasjon.

Eva600EE overholder kravene i direktivet om medisinsk utstyr for klasse 1-produkter 
(MDD 93/42/EØF).

For å skape optimale løsninger for brukere med ulike behov kan Eva600EE 
brukes i kombinasjon med løfteseler og mange andre smarte og 
funksjonelle løftetilbehør i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™-
utvalg av løfteprodukter.

TEKNISK INFORMASJON

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet 
inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike 
forflytningssituasjoner.

Overflytting, mellom to enheter. Posisjonering, innenfor samme enhet.

Støtte, ved mobilisering. Løft, manuelle og mekaniske.

Kjellstad Næringspark
St Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
T +47 21 01 44 70
www.directhealthcaregroup.com • info.no@directhealthcaregroup.com

PRODUKTSPESIFIKASJONER

TILBEHØR
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Eva600EE

Ny kontrollenhet 
med diagnostikk, 
f.eks. løftteller og 
overbelastnings-
indikator.

Ergonomisk 
og bruker-
vennlig hånd-
kontroll med 
4 knapper.


