
När RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem används tillsammans med QuickTrolley625-90, en snabbkopplad åkvagn som finns som tillbehör, kan taklyftsmotorn och 
lyftbandet enkelt ställas in i  90 graders vinkel mot skenan för enkla och smidiga förflyttningar av brukare från ett rum till ett annat.

QuickTrolleySystem underlättar både vid montering och när taklyftsmotorn ska tas ner från skenan. QuickTrolleySystem gör det också möjligt att flytta taklyftsmotorn mellan 
olika skensystem i olika rum, vilket ger ökad nyttjandegrad och kostnadseffektivitet.

SystemRoMedic
RiseAtlas625M

TM

TM

med QuickTrolleySystem

Obegränsade lyftlösningar - för brukare som väger upp till 285 kg
· SWL 285 kg
· Manuell förflyttning längs skenan
· Modern, elegant och hygienisk design
· Ovanligt små yttermått och extremt låg vikt
· För alla skensystem, i alla miljöer och i alla typer av rum
· Erbjuder stort lyftområde och möjlighet till både mycket låga och mycket  
 höga lyft
· För alla situationer, brukare och behov
· Handicares unika SystemRoMedic™ QuickTrolleySystem ger ökad   
 flexibilitet, mångsidighet och bekvämlighet
· Mycket enkel att använda, ger säkra arbetsförhållanden och gör det möjligt  
 för medhjälparen att vara nära brukaren under hela lyftproceduren
· Tystgående, mjuka rörelser samt mjuk start och stopp
· Ergonomisk och användarvänlig handkontroll
· På- och Av-knapparna på handkontrollen förebygger otillåten användning av  
 taklyftsmotorns funktioner
· Manuell nödstopp
· Elektrisk och manuell nödsänkning
· Överbelastningsskydd

· Fallskydd
· Motorn stannar automatiskt om lyftbandet inte belastas
· Nattbelysning
· Effektiv styrning av lyftbandet förhindrar oavsiktlig vridning av lyftbandet
· Miljövänligt NiMH-batteri med hög kapacitet
· Enkel och bekväm handkontrollsladdning
· En unik laddningslösning med en åkvagn för två alternativa laddningsmetoder  
 (skenladdning/ändladdning) finns som tillbehör
· Diskret informationspanel
· Servicevänlig
· Diagnostik; en speciell mjukvara som finns som tillbehör gör det möjligt att,  
 med hjälp av en PC, få tillgång till ytterligare information om taklyftsmotorn
· Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt anpassade lyft av brukare i de  
 allra flesta förflyttningssituationer

Lyftbygel beställs separat



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.

Safe working load:  _____________________________________________285 kg

Material, chassi: _____________________________________________Aluminium

Material, kåpa:  ____________________________________Flamsäker ABS-plast

Mått, längd x bredd x höjd:: ____________________________ 266 x 151 x 156 mm

Vikt: __________________________________________________________ 7,3 kg

Förflyttning längs skenan: _______________________________________ Manuell

Handkontroll: _______________________________________Elektrisk, 4 knappar

Lyftintervall: _________________________________________________ 2400 mm

Lyfthastighet, utan belastning: _____________________________50 mm per sek

Lyfthastighet, med belastning: _____________________________39 mm per sek

Ljudnivå, med belastning: ______________________________________ 55 dB(A)

Effektiv styrning av lyftband: __________________________________ Standard

Nödsänkning: ______________________________________Elektrisk och manuell

Nödstopp: ___________________________________________________ Manuell

Nattbelysning: _______________________________________________ Standard

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

Handkontrollsladdning: ______________________________________ Standard

Skenladdning: __________________________________________Valfri, tillbehör

Ändladdning: ___________________________________________Valfri, tillbehör

Skyddsklass, lyftmotor: ____________________________________________ IP20

Skyddsklass, handkontroll: _________________________________________IPX4

TEKNISK INFORMATION
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Art. nr.  Produkt  Beskrivning

70200075 QuickTrolleyUniversal 360 Snabbkopplad åkvagn, vridbar 

  360 grader

70200062 In-rail/end point charging Skenladdning/ändladdning

70200065 IR remote controlling För trådlös manövrering

70200047 9V battery and cable Batteri och kabel, för nödsänkning

70200048  Software for diagnostics  Mjukvara för diagnostik

50400066 Cover to charger Kåpa för laddare, för alla modeller 

  och specialversioner av RiseAtlas

50400048  Parking Placard  Parkeringstavla för bekväm förvaring  

  av lyftbyglar, manualer och lyftselar

50400332 Parking Placard BariBar Parkeringstavla för bekväm 

  förvaring av BariBar och lyftselar

70200071 SlingBar XS Lyftbygel, 250 mm 

70200001  SlingBar S  Lyftbygel, 350 mm

70200002  SlingBar M  Lyftbygel, 450 mm

70200003  SlingBar L  Lyftbygel, 600 mm

70200042  SlingBarSpreader M  Sidobyglar för SlingBar XS/S/M/L

70200072 BariBar Fyrpunktsbygel för taklyftsmotorer,  

  SWL 454 kg

70200017 Sling bar RFL X4 Fyrpunktsbygel, SWL 300 kg

70200053-

70200058 Lift strap extension Förlängningsband, 6 längder: 

  370-970 mm

TILLBEHÖR

Art. nr.  Produkt  

50100059  RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem

RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem levereras utrustad med handkontroll och 
laddare. Lyftbygel beställs separat.

PRODUKTSPECIFIKATION

Enkel och bekväm handkontrollsladdning är 
standard
Laddningsstationen för taklyftsmotorn är integrerad 
i en liten, diskret hållare och parkeringsplats för 
handkontrollen. Laddningsstationen monteras enkelt 
på väggen, i nära anslutning till taklyftsmotorns 
parkeringsplats.

RiseAtlas625M
TM

med QuickTrolleySystem

För professionella och 
mycket funktionella 
vårdmiljöer med en 
harmonisk och 
mänsklig atmosfär.

Besök www.handicare.se för mer information.

RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem uppfyller kraven för klass 
1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Handicare AB
Maskinvägen 17,
SE 972 54 Luleå, SWEDEN
Tel: 08-557 62 200 
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se


