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  Den ny
a

generationen
Säkra och flexibla lyftlösningar för alla 
miljöer och situationer.



Var som helst 
  överalltoc
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RisePorto är en bärbar taklyftsmotor med ovanligt små yttermått och extremt låg vikt. Samtidigt är den både stark 
och säker och mycket enkel att använda för att skapa säkra och flexibla lyftlösningar som kännetecknas av prestanda, 
enkelhet och komfort.

Två modeller för alla situationer, brukare och behov
RisePorto finns i två modeller med olika lyftkapacitet. RisePorto300 
är avsedd för brukare som väger upp till 140 kg och RisePorto450 är 
avsedd för brukare som väger upp till 205 kg. Tillsammans med  
korrekt utprovade lyfttillbehör ger RisePorto trygga, bekväma och  
individuellt anpassade lyft av brukare i samband med sittande eller  
liggande förflyttningar till och från säng, rullstol eller toalett. RisePorto 
har ett stort lyftintervall och erbjuder möjlighet till både låga och 
mycket höga lyft, vilket gör den till en utmärkt lösning också för lyft 
från golv samt för gå- och ståträning. RisePorto kan också användas 
för smidiga förflyttningar av brukare från ett rum till ett annat.

För alla skensystem 
RisePorto kan användas med alla typer av skenor, både 
i fast installerade skensystem (enkla skensystem med 
eller utan kurvor och växlar, eller skensystem med full 
rumstäckning) och i fristående lyftställningar. 
Med hjälp av ett monteringshandtag, som finns som 
tillbehör, monterar man enkelt lyftmotorn i önskat sken-
system eller flyttar den mellan olika skensystem och rum 
när man har behov av att lyfta på olika platser. 

För alla miljöer och i alla typer av rum
Designen och egenskaperna hos RisePorto gör lyftmotorn till ett perfekt 
hjälpmedel för hemvård, institutioner och andra typer av boenden, men 
RisePorto fungerar faktiskt lika bra i alla miljöer. Den kan användas i alla 
typer av rum där det finns behov av att lyfta och förflytta brukare från en 
plats till en annan. I små rum, där bristen på utrymme gör det svårt att 
använda mobila lyftar, är RisePorto en perfekt lösning.

Kompakt format och låg vikt
RisePorto har ovanligt små yttermått och extremt låg vikt. Den be-
händiga storleken ger många praktiska fördelar och, tillsammans med 
den moderna och eleganta designen av lyftmotorn, bidrar den också till 

skapandet av professionella och funktionella vårdmiljöer 
med en mänsklig och harmonisk atmosfär.   

RisePorto är ett modernt och stiligt alternativ som 
ger säkra och flexibla lyftlösningar för alla situationer. 
Eftersom samma lyftmotor kan användas på flera olika 
platser får den också hög nyttjandegrad, vilket i sin tur 
förebygger manuella lyft och arbetsrelaterade skador 
och olyckor.





RisePorto har en modern och elegant design med rena former 
och släta ytor. Designen är snygg på ett diskret sätt och dess-
utom, vilket är viktigare, är den riktigt smart. RisePortos design 
erbjuder ett flertal funktionella och praktiska fördelar som gör lyft-
motorn mycket enkel både att använda och att hålla ren.

Integrerad, hopfällbar lyftbygel

Integrerade bärhandtag för smidig transport

Integrerade bärhandtag för smidig transport
Två ergonomiska, integrerade bärhandtag erbjuder smidig hantering vid transport av lyftmotorn mellan olika skensystem. Handtagen är 
också utmärkta för medhjälparen att hålla i och styra med samtidigt som han/hon förblir nära brukaren under lyftproceduren. 

Snygg 
  smartoc
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Integrerad, hopfällbar lyftbygel
RisePorto har en lyftbygel som är integrerad i lyftmotorn. Lyftbygelns krokar, som sitter på kortsidorna av lyftmotorn, är hopfällbara vilket 
både förenklar användning, förflyttning och all annan hantering och skapar förutsättningar för smidig och kompakt förvaring. En magnet 
säkrar krokarnas position i hopfällt läge. I utfällt läge är lyftbygeln av standardbredd och därmed lämplig för de allra flesta brukare och 
situationer. De flexibla urkrokningsskydden gör det möjligt att både kroka på och ta bort lyftselar på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. 
De förhindrar också, på ett effektivt sätt, att lyftöglorna kryper ut ur lyftbygeln.



Rum-till-rum-ögla

Kontrollpanel på lyftmotorn

Snygg 
  smart Ergonomisk handkontroll

RisePorto är mycket enkel att manövrera, antingen via den medföljande handkontrollen eller  
direkt på själva lyftmotorn. Detta gör det möjligt för medhjälparen att vara nära brukaren för 
en ökad upplevelse av säkerhet, trygghet och komfort under hela lyftproceduren. 

Den ergonomiska och användarvänliga handkontrollen har tydligt märkta och intuitivt placerade 
knappar som används för att slå på och av samt för att höja och sänka lyftmotorn. Hand-
kontrollen är mycket enkel att ansluta, ta bort eller byta ut utan verktyg.

Kontrollpanel på lyftmotorn
De enkla och tydligt märkta knapparna för höjning och sänkning av lyftmotorn på framsi-
dan av kåpan kan användas som ett komplement till handkontrollen. Kontrollpanelen har 
också symboler som tänds för att indikera batteristatus och behov av service.

Rum-till-rum-ögla
RisePorto är utrustad med en ögla som, tillsammans med ett lyftband för rum-till-rum-
förflyttningar som finns som tillbehör, används för enkla förflyttningar av brukare mellan 
olika rum och skensystem. 



Säker 
  praktiskoc

h

RisePorto väger bara 5,8 kg. Det behändiga formatet och den låga vikten ger många praktiska fördelar och 
underlättar avsevärt såväl montering och nedmontering som transport och förvaring av lyftmotorn. 
RisePorto har också tystgående, mjuka rörelser och många säkerhetsfunktioner för maximal komfort och 
trygghet, både för brukaren och för medhjälparen. 



Diagnostik
En speciell mjukvara, som finns 
som tillbehör, gör det 
möjligt att, med hjälp 
av en PC, få tillgång till 
ytterligare information 
om lyftmotorn, till 
exempel antal drifttimmar och utförda lyft, 
antal överlaster, statistik på utförd service etc.

Vridbar åkvagn (360°)
RisePorto används tillsammans med en 
vridbar (360°) åkvagn som beställs separat. 
Åkvagnen gör det möjligt för lyftmotorn att 
snurra runt under användning vilket effektivt 
förhindrar vridning av lyftbandet. 
Extra åkvagnar gör det enklare att flytta en 
taklyftsmotor från ett rum eller skensystem till 
ett annat. I kombination med Room transfer 
strap, ett lyftband för rum-till-rum-förflyttningar 
som också finns som tillbehör, underlättar 
extra åkvagnar även förflyttningar av brukare 
från ett rum till ett annat.

Bekvämt och säkert
Alla modeller av RisePorto är utrustade med 
manuell nödstopp samt med både elektrisk 
och manuell nödsänkning. RisePorto har 
också överbelastningsskydd och fallskydd 
samt en funktion som automatiskt stannar 
motorn om lyftbandet inte belastas. 
Lyftmotorn erbjuder dessutom mjuk start 
och stopp för ökad trygghet och komfort för 
brukaren.

Inbyggt batteri med hög kapacitet och 
lång livstid
RisePorto är utrustad med ett inbyggt, miljö-
vänligt NiMH-batteri med hög kapacitet. 
Batteriet ger många timmars användning 
innan det behöver laddas. En lampa på 
lyftmotorn indikerar, tillsammans med ljud-
signaler, när batteriet behöver laddas. 
Laddningskontakten är lättillgängligt placerad 
på sidan av lyftmotorn, som kan laddas på 
plats i skenan. För att spara på batteriet och 
ytterligare reducera behovet av laddning, 
men också för att säkerställa att lyftmotorn 
alltid är laddad och redo för användning, 
stänger RisePorto automatiskt av sig själv 
efter 15 minuter utan aktivitet.  

Effektiv styrning av lyftbandet 
RisePorto är utrustad med en funktion för 
effektiv styrning av lyftbandet. Denna funktion 
förhindrar oavsiktlig vridning av lyftbandet 
samtidigt som den minimerar förslitningen och 
förlänger lyftbandets livstid. Totalt sett sparar 
den både tid, pengar och bekymmer. 



Art. nr.    Produkt   Beskrivning

50200016 RisePorto300 Komplett med handkontroll och laddare,  

  SWL 140 kg 

50200015 RisePorto450 Komplett med handkontroll och laddare,  

  SWL 205 kg

Åkvagn beställs separat.

Safe working load, RisePorto300:  ________________________________140 kg

Safe working load, RisePorto450: _________________________________205 kg

Material, chassi: _____________________________________________Aluminium

Material, kåpa:  ____________________________________Flamsäker ABS-plast

Material, lyftbygel: ___________________________________________Aluminium

Mått, längd x bredd x höjd: ______________________________288 x 152 x 153 mm

Inbyggnadshöjd: _____________________________________________ 270 mm

Vikt: __________________________________________________________ 5,8 kg

Förflyttning längs skenan: _______________________________________ Manuell

Lyftbygel: _________________________________________Integrerad, hopfällbar 

Lyftbygel, bredd: _____________________________________________ 458 mm

Handkontroll: _______________________________________Elektrisk, 4 knappar

Lyftintervall: _________________________________________________ 1700 mm

Lyfthastighet, utan belastning: _____________________________30 mm per sek

Lyfthastighet, med belastning: __________________________18-23 mm per sek

Ljudnivå, med belastning: ______________________________________ 57 dB(A)

Nödsänkning: ______________________________________Elektrisk och manuell

Nödstopp: ___________________________________________________ Manuell

Batteri: ____________________________________________ NiMH 26,4V 2,7 Ah

Skyddsklass, lyftmotor: ____________________________________________IPX3

Skyddsklass, handkontroll: _________________________________________IPX4

RisePorto uppfyller kraven för klass 1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

I SystemRoMedic™ finns också ett brett urval av funktionella och bekväma 

kvalitetslyftselar anpassade för säkra, bekväma och individuellt anpassade 

lyft i olika lyftsituationer. Lyftselarna finns i flera olika material och i storlekar 

från XXS till XXL. Det finns också särskilda lyftselsmodeller i XXXL och XXXXL 

för extremt stora och tunga brukare. 

Besök www.handicare.se 

för mer information eller 

kontakta oss för att  

beställa ditt exemplar  

av vår lyftselsbroschyr.

Art. nr.    Produkt   Beskrivning

50200014 Trolley 360 RisePorto Vridbar åkvagn (360°) för RisePorto

50200004 Room transfer strap  Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 300 mm

70200021 Room transfer strap Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 700 mm

70200022 Room transfer strap Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 800 mm

70200023 Room transfer strap Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 900 mm

70200024 Room transfer strap Lyftband för rum-till-rum-förflyttning, 1000 mm

50200017 Handle for mounting Monteringshandtag, 750 mm

70200053 Lift strap extension Förlängningsband, 370 mm

70200054 Lift strap extension Förlängningsband, 570 mm

70200055 Lift strap extension Förlängningsband, 670 mm

70200056 Lift strap extension Förlängningsband, 770 mm

70200057 Lift strap extension Förlängningsband, 870 mm

70200058 Lift strap extension Förlängningsband, 970 mm

70200048      Software for diagnostics  Mjukvara för diagnostik, USB-minne
  och kabel
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Maskinvägen 17, 
972 54 Luleå
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se

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.

TILLBEHÖR

TEKNISK INFORMATION

PRODUKTSPECIFIKATION

Skensystem

Lyftselar

RisePorto
TM

Handicares SystemRoMedic™ sortiment erbjuder stationära lyftsystem 

både för fast installation i tak och/eller vägg (MilkyWay) och som fristående 

lösningar (Castor och Helena).


