
SystemRoMedic
RiseAtlas450M

TM

TM

met QuickTrolleySystem

Onbeperkte tiloplossingen voor gebruikers met een gewicht van  
maximaal 205 kg 

- SWL 205 kg
- Handmatige verplaatsing langs rail:
- Modern, elegant en hygiënisch design
- Ongebruikelijk kleine afmetingen en een ontzettend laag gewicht
- Voor alle railsystemen, in alle omgevingen en in alle kamertypes
- Groot tilbereik biedt de mogelijkheid voor zowel zeer laag als zeer hoog tillen
- Voor alle situaties, gebruikers en behoeften
- Het unieke SystemRoMedic™ QuickTrolleySystem van Handicare zorgt voor verhoogde  
 flexibiliteit, veelzijdigheid en meer gemak
- Zeer eenvoudig te gebruiken, zorgt voor veilige arbeidsomstandigheden en stelt de  
 zorgverlener in staat om tijdens het hele tilproces in de buurt van de gebruiker te blijven
- Stille, zachte bewegingen en zachte start en stop
- Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening
- De Aan- en Uitknoppen op de handbediening voorkomen onbedoeld gebruik van de  
 functies van de plafondliftmotor
- Handmatige noodstop
- Elektrische en handmatige nooddaalfunctie
- Overbelastingsbescherming
- Valbescherming

- De motor stopt automatisch als de tilriem niet belast is
- Nachtverlichting
- Effectieve geleiding van de tilriem voorkomt onbedoeld draaien van de tilriem
- Milieuvriendelijke NiMH-batterij met hoge capaciteit
- Eenvoudig en handig opladen via handbediening
- Een unieke laadoplossing met een loopwagen voor twee alternatieve oplaadmethoden  
 (via de rails/het uiteinde) is beschikbaar als extra optie
- Discreet informatiepaneel
- Onderhoudsvriendelijk
- Diagnostiek: speciale software is beschikbaar als extra optie waarmee u met behulp van  
 een pc toegang kunt krijgen tot uitgebreide informatie over de plafondliftmotor
- Veel accessoires voor veilig, eenvoudig en individueel aangepast tillen van gebruikers in  
 de meeste verplaatsingssituaties

Met het QuickTrolleySystem kunnen de plafondliftmotor en de tilriem gemakkelijk ingesteld worden in een hoek van 45 of 90° ten opzichte van de rail, voor eenvoudige en soepele 
verplaatsingen van gebruikers van de ene kamer naar de andere.

QuickTrolleySystem vereenvoudigt zowel de montage als het neerhalen van de plafondliftmotor van de rail. QuickTrolleySystem maakt het ook mogelijk om de plafondliftmotor  
te verplaatsen tussen verschillende railsystemen en verschillende kamers, wat zorgt voor een hoger gebruik en meer kosteneffectiviteit.
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Maximale belasting:  ____________________________________________205 kg

Materiaal, chassis: ___________________________________________Aluminium

Materiaal, behuizing: __________________________ Vlambestendig ABS-plastic

Afmetingen, lengte x breedte x hoogte: __________________ 266 x 151 x 156 mm

Gewicht: ______________________________________________________ 7,2 kg

Verplaatsing langs rail: _______________________________________ Handmatig

Handbediening: ___________________________________ Elektrisch, 4 knoppen

Tilinterval: __________________________________________________ 2400 mm

Tilsnelheid, zonder belasting: ______________________________50 mm per sek

Tilsnelheid, met belasting: ________________________________39 mm per sek

Geluidsniveau, met belasting: __________________________________ 55 dB(A)

Effectieve geleiding van tilriem: ______________________________ Standaard

Nooddaalfunctie:  _______________________________ Elektrisch en handmatig

Noodstop:  ________________________________________________ Handmatig

Nachtverlichting: ____________________________________________Standaard

Batterij: _______________________________________NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh

Opladen via handbediening:_________________________________ Standaard

Opladen via rail: ________________________________ Naar keuze, accessoire

Opladen via uiteinde:____________________________ Naar keuze, accessoire

Beschermingsklasse, liftmotor: _____________________________________ IP20

Beschermingsklasse, handbediening:________________________________IPX4

TECHNISCHE INFORMATIE
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Art.nr.  Product  Beschrijving

70200046 QuickTrolley450 Loopwagen met snelkoppeling

70200051 QuickTrolley450 70 mm Loopwagen met snelkoppeling,  

  verlaagt de plafondliftmotor met 70 mm

70200075 QuickTrolleyUniversal 360 Trolley met snelle ontgrendeling,  

  draait 360 graden

70200062 In-rail/end point charging Opladen via rail/opladen via uiteinde

70200065 IR remote controlling Voor draadloos manoeuvreren

70200047 9V battery and cable Batterij en kabel, voor nooddaalfunctie

70200048  Software for diagnostics  Software voor diagnostiek

50400066 Cover to charger Behuizing voor oplader, voor alle  

  modellen en speciale versies  

  van RiseAtlas

50400048  Parking Placard  Parkeerbord, voor het gemakkelijk  

  bewaren van tiljukken, handleidingen  

  en tilbanden

50400332 Parking Placard BariBar Voor het gemakkelijk opslaan van  

  BariBar en tilbanden 

70200071  SlingBar XS  Tiljuk, 250 mm

70200001  SlingBar S  Tiljuk, 350 mm

70200002  SlingBar M  Tiljuk, 450 mm

70200003  SlingBar L  Tiljuk, 600 mm

70200042  SlingBarSpreader M  Zijbeugels voor SlingBar XS/S/M/L

70200072  BariBar Vierpunts tiljuk voor plafondliften,  

  max. belasting 454 kg 

70200017 Sling bar RFL X4 Vierpunts tiljuk, max. belasting 

  300 kg 

70200053-

70200058 Lift strap extension Verlengbanden, 6 lengtes: 

  370–970 mm 

ACCESSOIRES

Art.nr.  Product   

50100057  RiseAtlas450M, met QuickTrolleySystem

RiseAtlas450M met QuickTrolleySystem wordt geleverd met handbediening en 
oplader. Tiljuk apart te bestellen.

PRODUCTSPECIFICATIE

RiseAtlas450M
TM

met QuickTrolleySystem

Voor professionele  
en zeer functionele  
zorgomgevingen met  
een harmonische en  
menselijke sfeer.

Standaard eenvoudig en handig opladen 
via handbediening
Het laadstation voor de motor van de plafondlift 
is geïntegreerd in een kleine, discrete houder 
voor de handbediening. Het laadstation wordt 
aan de wand bevestigd, in de buurt van de 
parkeerplaats van de plafondliftmotor. 

Ga naar www.handicare.com voor meer informatie.

RiseAtlas450M met QuickTrolleySystem voldoet aan de vereisten voor klasse 
1-producten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Handicare
Weteringweg 5-9 
2641 KM  Pijnacker
Tel: 015 - 369 54 40
Fax:  015 - 369 71 64
www.handicare.com  
info.LS@handicare.com

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten 
voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfersituaties.  

Transfers, tussen twee locaties verplaatsen. Positioneren, op dezelfde locatie herpositioneren. 

Begeleiden, bij het mobiliseren. Tillen, manueel en mechanisch.


