
Stabil och säker, med extremt stort lyftintervall
Vega är en mobil personlyft anpassad för säkra och enkla lyft av brukare som 
väger upp till 230 kg. Lyften är robust, stabil och säker och samtidigt lätt för att 
vara en stållyft. Den har också ett relativt smalt och kompakt utförande, vilket 
innebär att lyften får plats och kommer åt överallt, även i mindre utrymmen. Trots 
sitt behändiga format erbjuder Vega ett extremt stort lyftintervall. Lyften klarar 
därför de allra flesta lyftsituationer och -behov; både låga och höga lyft, sittande 
eller liggande, till och från golv, säng eller stol samt gåträning. 

SystemRoMedic
Vega505EE

SWL
230 kg
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Ny kontrollbox 
med diagnostik, 
till exempel 
lyfträknare och 
överlastindikering.

Ergonomisk 
och lätt-
använd 
handkontroll 
med 4 
knappar.

Extrautrustad som standard 
Vega505EE levereras komplett och färdig för användning, utrustad med 
en handkontroll och med följande tillbehör och extra utrustning som 
standard:
• SlingBar M, tvåpunktsbygel i aluminium, standardbredd 450 mm
• SwiftHook, snabbkoppling, tillbehör till SlingBar
• Inbyggd laddning
• Inkapslade dubbelhjul, Ø 100 mm, med fender

Unik design: V-konceptet
Vega har en unik design med en lyftarm som kan både höjas till en nästan helt 
upprätt position och sänkas ända ner till golvet. Masten är dessutom delad i två 
delar och körhandtagen är integrerade i masten. Denna design, som vi kallar V-
konceptet, erbjuder en mängd fördelar både för medhjälparen och för brukaren. 

Vega har unika, ergonomiska körhandtag integrerade i masten. De grepp-
vänliga handtagen erbjuder en mängd olika möjligheter för arbetshöjd och 
placering av händerna, vilket gör det möjligt för medhjälparen att arbeta enklare 
och bekvämare och på ett ergonomiskt korrekt sätt. Designen ger också intuitiva 
egenskaper vilket gör manövreringen av lyften naturlig och enkel.

Den delade masten, som kännetecknar V-konceptet, erbjuder dessutom en 
ny placering, i masten, för ställdonet och kontrollboxen, vilket i sin tur ger mer 
utrymme och ökad bekvämlighet både för brukaren och för medhjälparen.

Enkelhet och säkerhet 
Den ergonomiska och lättanvända handkontrollen har tydligt markerade knappar 
för lyft och sänkning samt för den elektriska benbreddningen. Alla rörelser 
avstannar så snart knapparna släpps. 

Nödstoppsknappen sitter lättillgängligt placerad på kontrollboxen. Vega har 
också både manuell och elektrisk nödsänkning.

Säker strömförsörjning
Batteriet har hög kapacitet och klarar många lyft per laddning, vilket betyder att 
det behöver laddas mindre ofta. Vid låg batterinivå ges en ljudsignal och en 
indikator på kontrollboxen visar när laddning pågår. 



Unik design med många fördelar:

• Stabil och säker och ändå jämförelsevis lätt

• För brukare som väger upp till 230 kg

• Behändigt format, får plats och kommer åt överallt

• Extremt stort lyftintervall 

• Utmärkt för både mycket låga och mycket höga lyft samt för gåträning

• Unik design med intuitiva körhandtag integrerade i masten

• Designen ger mer utrymme och bekvämlighet för både brukare och 
 medhjälpare

• Enkel och ergonomisk manövrering, förebygger arbetsskador

• Quick guide på lyften

• Inkapslade dubbelhjul - lättrullade och underhållsfria

• Elektrisk benbreddning

• Nödstoppsknapp lättillgängligt placerad på kontrollboxen

• Elektrisk och manuell nödsänkning

• Batteri med hög kapacitet och lång drifttid

• Inbyggd laddning

• Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt 
 anpassade lyft
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Maskinvägen 17, 
972 54 Luleå
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.com
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.
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Safe working load (SWL) 230 kg 

Material Pulverlackerat stål

Höjd 1235-1998 mm 

Längd, underrede 1210 mm

Bredd underrede, yttermått 670-1065 mm

Bredd underrede, innermått 550-925 mm

Vikt 42,8 kg

Benbreddning Elektrisk

Hjul, diameter 100 mm

Lyftintervall 230-1765 mm

Lyfthastighet, utan belastning 37 mm / sek

Nödsänkning Manuell och elektrisk

Batterikapacitet 2,9 Ah

Material, lyftbygel Aluminium

Bredd, lyftbygel 450 mm

Skyddsklass IPX4

TEKNISK INFORMATION

PRODUKTSPECIFIKATION

Vega505EE Art. nr. 60600003

TILLBEHÖR

Art. nr. Produkt Beskrivning

70200071 SlingBar XS Tvåpunktsbygel, aluminium, 25 cm 

70200001 SlingBar S Tvåpunktsbygel, aluminium, 35 cm

70200003 SlingBar L Tvåpunktsbygel, aluminium, 60 cm

70200042 SlingBarSpreader M Sidobyglar för SlingBar

70200006 StretcherBar För horisontella lyft

70200017 Sling bar RFL X4 Fyrpunktsbygel, stål

70100002 Charder MHS2500 Våg, SWL 300 kg

70100003 Charder MHS2500 Våg, SWL 400 kg

70200089  Hand control HB33-6 Handkontroll med 6 knappar. Med service-,
  batteristatus- samt överlastindikering

70200029 External charger Linak Extern laddare för Vega505EE

För att skapa optimala lösningar för brukare med olika behov kan Vega505EE 
användas i kombination med lyftselar och många smarta och funktionella lyft-
tillbehör i Handicares SystemRoMedic™ lyftsortiment.

Vega505EE

Mobil lyft med elektrisk benbreddning, komplett med handkontroll, SlingBar M, 
SwiftHook, 100 mm hjul samt inbyggd laddning

Vega505EE uppfyller kraven för klass1-produkter i  det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Besök gärna www.handicare.se för mer information.


