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Veilige en flexibele tiloplossingen 
voor elke situatie



Altijd 
overal

en
RisePorto is een draagbare plafondlift met een ongewoon klein formaat en een zeer laag gewicht. Tegelijkertijd 
is de lift sterk, veilig en zeer gemakkelijk te gebruiken voor zekere en flexibele tiloplossingen die gekenmerkt 
worden door prestaties, eenvoud en comfort.

Twee modellen voor elke situatie en alle zorgvragers
RisePorto is verkrijgbaar in twee uitvoeringen met verschillende til-
capaciteit. RisePorto300 is bedoeld voor zorgvragers met een 
gewicht van maximaal 140 kg en RisePorto450 is bedoeld voor 
zorgvragers met een gewicht van maximaal 205 kg. 
Gebruik RisePorto in combinatie met de juiste tilaccessoires voor 
het veilig, comfortabel en individueel aangepast tillen van zorg-
vragers bij zittende of liggende verplaatsingen van en naar bed, 
rolstoel of toilet. RisePorto heeft een groot tilbereik en het is mogelijk 
om zeer laag of zeer hoog te tillen, waardoor de lift een uitstekende 
oplossing is voor het tillen van de vloer of voor loop- en statraining. 
RisePorto kan ook gebruikt worden om zorgvragers gemakkelijk van 
de ene kamer naar de andere te verplaatsen.

Voor alle railsystemen
RisePorto kan worden gebruikt op alle soorten rails. 
Zowel op vaste railsystemen (basisrailsystemen met of 
zonder bochten en schakelingen, of railsystemen met 
volledige kamerdekking) als op vrijstaande liftstandaards. 
Een hendel voor bevestiging, verkrijgbaar als 
accessoire, vergemakkelijkt de montage en demontage 
van de lifteenheid op het railsysteem, waardoor het 
verplaatsen van RisePorto tussen verschillende rail-
systemen en kamers makkelijk is als er op verschillende 
locaties getild moet worden.

In elke situatie en in alle soorten kamers
Dankzij het ontwerp en de functionaliteit van RisePorto is de lift het 
perfecte hulpmiddel bij thuiszorg, in zorginstellingen en bij andere 
vormen van woonzorg. Maar RisePorto functioneert eigenlijk goed 
in iedere omgeving. De lift kan in alle kamertypes worden gebruikt 
waar het nodig is om zorgvragers te tillen of te verplaatsen van de 
ene eenheid naar de andere. In kleine kamers met beperkte ruimte 
waar mobiele liften moeilijk te gebruiken zijn, is RisePorto een 
perfecte oplossing.

Compact en lichtgewicht
RisePorto heeft een ongewoon klein formaat en een zeer laag 

gewicht. Het handzame formaat biedt vele praktische 
voordelen en in combinatie met het moderne en 
elegante ontwerp van de lifteenheid kan deze ook 
bijdragen aan een professionele en zeer functionele 
zorgomgeving met een goede en menselijke sfeer. 

RisePorto is een modern en stijlvol alternatief voor 
veilige en flexibele tiloplossingen in elke situatie. 
Dezelfde lifteenheid kan worden gebruikt op een groot 
aantal locaties wat zorgt voor een hoog gebruik van 
RisePorto, waardoor handmatig tillen en werkge-
relateerd letsel en ongelukken worden voorkomen.





RisePorto heeft een modern en elegant ontwerp met zuivere vormen en 
gladde oppervlakken. Het ontwerp is aantrekkelijk op een discrete manier 
en wat belangrijker is, het is erg slim. Het ontwerp van RisePorto biedt 
verschillende functionele en praktische voordelen waardoor de lifteenheid 
eenvoudig te gebruiken en zeer gemakkelijk te reinigen is.

 Geïntegreerde, opklapbare tiljuk

Geïntegreerde handgrepen voor 
gemakkelijk vervoer

Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk vervoer
Twee ergonomische, geïntegreerde handgrepen verhogen het gebruiksgemak bij het bedienen en vervoeren van de lifteenheid tussen ver-
schillende railsystemen. De handgrepen zijn ook zeer geschikt om de lift tijdens het tillen vast te houden en bij te sturen terwijl de zorgverlener 
dicht bij de zorgvrager kan blijven.

Aantrekkelijk 
            

en slim
Geïntegreerd, opklapbaar tiljuk
RisePorto heeft een tiljuk die in de lifteenheid geïntegreerd is. Het tiljuk zit aan de korte kanten van de lifteenheid en de haken zijn opklapbaar 
voor het eenvoudig gebruiken, bedienen, vervoeren en opslaan van de lift. Een magneet houdt de haken van het tiljuk in de opgeklapte posi-
tie. Uitgeklapt heeft het tiljuk een standaardbreedte die geschikt is voor de meeste zorgvragers en tilsituaties. De flexibele veiligheidsgrendels 
maken het mogelijk om tilbanden veilig, snel en gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen. Ze voorkomen bovendien dat de banden van 
de tilband loskomen van het tiljuk.



Lus voor kamerverplaatsing

Bedieningspaneel op de lifteenheid

Ergonomische handbediening
RisePorto is zeer eenvoudig te bedienen, ofwel met de bijbehorende handbediening, ofwel 
direct op de lifteenheid zelf. Hierdoor kan de zorgverlener dicht bij de zorgvrager blijven voor 
een verhoogd gevoel van veiligheid en comfort tijdens de volledige duur van het tillen. 

De ergonomische en gebruikersvriendelijke handbediening heeft duidelijk gemarkeerde en 
intuïtief geplaatste knoppen voor het in-/uitschakelen en omlaag/omhoog bewegen van 
de lifteenheid. De handbediening kan zeer gemakkelijk zonder gereedschap aangesloten, 
verwijderd of vervangen worden. 

Bedieningspaneel op de lifteenheid
Het bedieningspaneel aan de voorkant van de lifteenheid heeft duidelijk gemarkeerde 
knoppen voor het omlaag en omhoog bewegen van de lifteenheid waardoor het de 
handbediening goed aanvult. Het bedieningspaneel heeft ook verlichte indicatoren voor de 
accustatus en of onderhoud nodig is.

Lus voor kamerverplaatsing
RisePorto is uitgerust met een lus voor kamerverplaatsing die gebruikt wordt met een 
riem voor kamerverplaatsing, verkrijgbaar als accessoire, voor het eenvoudig verplaatsen 
van zorgvragers tussen verschillende kamers en railsystemen.



Veilig 
  praktischen

RisePorto weegt slechts 5,8 kg. Het handzame formaat en het lage gewicht zijn grote voordelen die montage, 
demontage, vervoer en opslag van de lifteenheid sterk vereenvoudigen. 
Daarnaast beweegt RisePorto stil en zacht en de vele functies zorgen voor maximaal comfort en maximale 
veiligheid, zowel voor zorgvrager als zorgverlener.



Diagnose
Speciale software, verkrijgbaar als 
accessoire, maakt het 
mogelijk om met de 
pc meer informatie te 
krijgen over de 
plafondlift, zoals het 
aantal bedrijfsuren, het aantal keer tillen, 
het aantal overbelastingen, statistieken over 
onderhoud, enz.

360° draaiende trolley
RisePorto wordt gebruikt in combinatie met 
een 360° draaiende trolley die apart besteld 
wordt. Met de trolley kan RisePorto draaien 
tijdens het gebruik, waardoor verdraaiing 
van de tilriem wordt voorkomen. Met extra 
trolleys kan een plafondlift gemakkelijk 
verplaatst worden tussen verschillende 
kamers en railsystemen. 
In combinatie met riemen voor kamerver-
plaatsing, die verkrijgbaar zijn als 
accessoire, is het met een extra trolley ook 
mogelijk om zorgvragers van de ene kamer 
naar de andere te verplaatsen.

Comfort en veiligheid
Alle modellen van RisePorto zijn uitgerust 
met een handmatige noodstop en een 
elektrische en handmatige nooddaalfunctie. 
RisePorto is ook beveiligd tegen over-
belasting en een te hoge snelheid. 
Verder is er een schakelaar die de motor 
automatisch stopt als de tilriem niet belast is 
en slap komt te hangen. Bovendien zorgen 
de zachte start en stop voor meer veiligheid 
en hoger comfort bij de zorgvrager.

Ingebouwde accu met hoge capaciteit 
die lang meegaat
RisePorto is uitgerust met een milieu-
vriendelijke, ingebouwde NiMH-accu met 
hoge capaciteit voor urenlang werken en 
tillen voordat opladen nodig is. De accu-
indicator op de lifteenheid geeft samen met 
geluidssignalen aan of de accu opgeladen 
moet worden. De oplaadaansluiting is 
gemakkelijk bereikbaar aan de zijkant van 
de lifteenheid en de lift kan aan het rail-
systeem opgeladen worden. Om de accu 
nog verder te sparen en het opladen nog 
verder uit te stellen, maar ook om te zorgen 
dat de lifteenheid altijd opgeladen en 
beschikbaar is, wordt RisePorto automatisch 
uitgeschakeld wanneer deze 15 minuten 
niet gebruikt is.

Veilig 
  praktisch

Efficiënte riemcontrole
RisePorto heeft een efficiënte controlefunctie 
waarmee het verdraaien van de 
tilriem voorkomen wordt, waardoor slijtage 
beperkt blijft. Met deze functie wordt tijd 
bespaard en hoeft u zich geen zorgen te 
maken. De functie zorgt bovendien voor een 
langere levensduur van de tilriem.



Artikelnr.  Product Beschrijving

50200014 Trolley 360 RisePorto 360° draaiende trolley 

50200004 Room transfer strap  Riem voor kamerverplaatsing, 300 mm

70200021 Room transfer strap  Riem voor kamerverplaatsing, 700 mm

70200022 Room transfer strap  Riem voor kamerverplaatsing, 800 mm

70200023 Room transfer strap  Riem voor kamerverplaatsing, 900 mm

70200024 Room transfer strap  Riem voor kamerverplaatsing, 1000 mm

50200017 Handle for mounting  Hendel voor bevestiging, 750 mm

70200053 Lift strap extension  Tilriemverlenging, 370 mm

70200054 Lift strap extension  Tilriemverlenging, 570 mm

70200055 Lift strap extension  Tilriemverlenging, 670 mm

70200056 Lift strap extension  Tilriemverlenging, 770 mm

70200057 Lift strap extension  Tilriemverlenging, 870 mm

70200058 Lift strap extension  Tilriemverlenging, 970 mm

70200048 Software for diagnostics  Software voor diagnose
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Weteringweg 5-9
2641 KM Pijnacker
Tel: 015 - 369 54 40
Fax: 015 - 369 71 64
www.handicare.com
info.LS@handicare.com

SystemRoMedicTM is een complete oplossing voor gemakkelijke verplaatsingen. Het concept 
bestaat uit vier productgebieden die voorzien in de meeste behoeften van verschillende verplaatsingssituaties.

Verplaatsing tussen twee locaties. Positionering op dezelfde locatie. 

Ondersteuning voor mobiliteit. Tillen zowel handmatig als mechanisch.

ACCESSOIRES

Maximale belasting, RisePorto300:  140 kg

Maximale belasting, RisePorto450: 205 kg

Materiaal, chassis: Aluminium

Materiaal, behuizing:  Niet-brandbaar ABS-plastic

Materiaal, tiljuk: Aluminium

Afmetingen, lengte x breedte x hoogte: 288 x 152 x 153 mm

Totale hoogte: 270 mm

Gewicht: 5,8 kg

Verplaatsing langs de rail: Handmatig

Tiljuk: Geïntegreerd, opklapbaar 

Tiljuk, breedte: 458 mm

Handbediening: Elektrisch, 4 knoppen

Tilbereik: 1700 mm

Tilsnelheid, zonder belasting: 30 mm/sec

Tilsnelheid, met belasting: 18–23 mm/sec

Geluidsniveau, met belasting: 57 dB(A).

Nooddaalfunctie: Elektrisch en handmatig

Noodstop: Handmatig

Accu: NiMH 26,4 V 2,7 Ah

Beschermingsklasse, lifteenheid: IPX3

Beschermingsklasse, handbediening: IPX4

TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCTSPECIFICATIE

Railsystemen

Tilbanden

RisePorto
TM

De SystemRoMedic™-reeks van Handicare bestaat onder andere uit 

railsystemen, bedoeld voor permanente installatie aan het plafond en/

of de wand (MilkyWay) of bedoeld als vrijstaande liftstandaard (Castor en 

Helena).

SystemRoMedic™ heeft ook een uitgebreid assortiment functionele en 

comfortabele tilbanden van hoge kwaliteit die ontworpen zijn voor veilig, 

comfortabel en individueel aangepast tillen in verschillende situaties. De 

tilbanden zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en maten, variërend 

van XXS tot XXL. Er zijn tevens speciale tilbanden in de maten XXXL en 

XXXXL voor extreem grote en zware zorgvragers. 

Ga naar www.handicare.com 

voor meer informatie en 

om een exemplaar te 

bestellen van de brochure 

met tilbanden.

Artikelnr.    Product   Beschrijving

50200016 RisePorto300 Compleet met handbediening en lader, 
  maximale belasting 140 kg

50200015 RisePorto450 Compleet met handbediening en lader, 
  maximale belasting 205 kg

Trolley apart te bestellen. 

RisePorto voldoet aan de vereisten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor 
producten van Klasse 1, Richtlijn 93/42/EEG.


