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MilkyWay erbjuder flexibilitet i alla avseenden. Det ger många möjligheter 
vid design samtidigt som det gör skensystemet mycket enkelt att installera. 
MilkyWay skensystem måste alltid installeras av kvalificerad och auktorise-
rad personal och i enlighet med instruktioner utfärdade av Direct Healthcare 
Group. MilkyWay har utvecklats för att uppfylla de högsta säkerhets-
standarderna enligt MDD och ISOEN 10535.

Enkelt att installera

-obegränsade möjligheter

Skensystem designas individuellt och i nära samarbete med kunden för att 
anpassas efter de givna förutsättningarna och för att uppfylla ställda krav. 
Skensystemet kan enkelt byggas ut från en enkel rakbana till travers eller med 
kurvor och olika växlar för att passa alla utrymmen. 
Tillsammans med valfri taklyftsmotor och rätt lyfttillbehör erbjuder MilkyWay 
obegränsade möjligheter till utveckling och anpassning av den perfekta station-
ära lyftlösningen för alla miljöer, rum och lyftbehov.

En stationär lyftlösning, bestående av en taklyftsmotor som monteras antingen i ett fast installerat skensystem i taket eller i en fristående lyftställning, är 
ett ergonomiskt utmärkt alternativ som eliminerar behovet av manuella lyft och som gör det möjligt att alltid välja den bästa arbetsställningen i samband 
med lyft. Dessutom finns lyftsystemet alltid på plats, det upptar minimalt med utrymme och det är mycket lättmanövrerat. Ytterligare en fördel är att man 
får ett stort lyftområde med möjlighet till både låga och mycket höga lyft.

• har permanenta eller ofta återkommande lyftbehov

• har begränsat med utrymme

• vill kunna anpassa möbleringen fritt efter situation och behov 

• vill skapa optimala arbetsförhållanden samt förebygga belastningsskador 
och olyckor i samband med förflyttningar

• vill ha en lösning som är enkel för medhjälparen att använda

• vill tillhandahålla bästa möjliga vårdkvalitet och samtidigt ge brukaren en
känsla av trygghet, kontroll och värdighet

MilkyWay är en prisvärd och samtidigt långsiktig lösning med maximal an-
passning, flexibilitet, enkelhet och säkerhet.

Ett fast installerat taklyftssystem är rätt 
lösning när man:

MilkyWay

Mer information
Välkommen att kontakta oss för mer 
information om MilkyWay skensystem. 
Med utgångspunkt i just dina förutsättningar 
och behov hjälper vi dig att skapa den 
perfekta lyftlösningen. 

08-557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com



Strömtillförsel
 Ett MilkyWay skensystem  installeras med en eller flera 
laddningsstationer för taklyftsmotorn på utvalda platser i skensystemet.

Ett stilrent och 
ekonomiskt system

Väggfästen
På samma sätt erbjuder MilkyWay flera olika alternativ för installation 
av skensystem på väggarna. Även här beror valet av fästen på väggens 
konstruktion och material samt vilken last fästet ska bära.

Takfästen och pendlar
MilkyWay erbjuder flera olika möjligheter för installation i taket. Bland 
annat beroende på faktorer som takets höjd och konstruktion kan man 
välja mellan att använda takfästen och/eller höjdjusterbara pendlar av 
olika slag. Våra takfästen finns för alla typer av material och är det ett stort 
avstånd mellan betongfundamenten och undertak finns det sidoslag som 
stabiliserar hela anläggningen. 

Växlar

Skenor
I MilkyWay sortimentet finns en uppsjö av raka skenor och skenkurvor för 
att bygga den helhetsslösning som efterfrågas.  Givetvis finns även 
infällda takskenor för ett stilrent utseende. 

Växlar används för att skapa ökad rumstäckning, flexibilitet och användbar-
het genom att koppla ihop en skena eller ett annat för att göra det möjligt 
för taklyftsmotorn att åka mellan de två skenorna/systemen. 

I MilkyWay finns spårväxlar, 
karusellväxlar och 
skenväxlar för alla 
typer av skensystem.
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Art. nr.  Produkt

50100039 RiseBasic300M, SWL 138 kg

50100040 RiseBasic440M, SWL 200 kg

Art. nr.  

50100057 

50100051 

Produkt 

RiseAtlas450M, med QuickTrolley- 
System, SWL 205 kg

RiseAtlas450M, med QuickTrolley- 
System, high humidity, SWL 205 
kg

50100059 RiseAtlas625M, med QuickTrolley- 
System, SWL 285 kg

Välj taklyftsmotor efter 
de aktuella lyftbehoven
MilkyWay kan användas tillsammans 
med många olika taklyftsmotorer. 
Vilken som är den rätta beror på 
behovet av lyftkapacitet, den miljö och 
de situationer som lyftsystemet ska 
användas i samt, givetvis, på 
brukarens behov. 

Besök gärna vår hemsida, 
www.directhealthcaregroup.com 
för mer information.

Mer information
För mer information om MilkyWay; tillgängliga delar, instruktioner för design och 
installation och stegvisa exempel på olika typer av installationer, vänligen se 
MilkyWay Technical Information och / eller MilkyWay Handbook-dokument eller 
kontakta oss eller din lokala Direct Healthcare Group partner.
Alla kontaktuppgifter finns på vår webbplats, www.directhealthcaregroup.com.

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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