
Komplett, enkelt och säkert



- obegränsade möjligheter
MilkyWay 

Handicares SystemRoMedic™ MilkyWay är ett komplett, 
enkelt och säkert skensystem för fast installation i tak och/eller 
på väggarna. Varje MilkyWay skensystem designas individuellt 
och i nära samarbete med kunden för att anpassas efter de 
givna förutsättningarna och för att uppfylla ställda krav. 
Tillsammans med valfri taklyftsmotor och rätt lyfttillbehör erbjuder 
MilkyWay obegränsade möjligheter till utveckling och anpassning 
av den perfekta stationära lyftlösningen för alla miljöer, rum och 
lyftbehov. 

Ett färdigt MilkyWay skensystem kan se ut och fungera på väl-
digt många olika sätt. Ett enkelt skensystem kan användas för 
att underlätta förflyttningar exempelvis till och från en säng och 
en rullstol. För ökad rumstäckning, flexibilitet och användbarhet 
kan det enkla skensystemet byggas ut med kurvor och växlar. 
Ett rumstäckande skensystem är rätt lösning när de exakta 
punkterna för var lyftbehoven kan komma att uppstå inte kan 
definieras i förväg. Ett enkelt skensystem kan också, med hjälp 
av ett elektriskt styrt växelsystem, kopplas ihop med ett rums-
täckande skensystem. Kombinationer av det slaget används 
ofta för att möjliggöra manövrering av en taklyftsmotor mellan 
olika rum, till exempel från sovrum till badrum. 

I MilkyWay finns raka skenor med tre olika skenprofiler och i 
många längder från 1600-7000 mm. Skensystemet inkluderar 
också skenkurvor i 15°, 22,5°, 45° eller 90° varianter. Alla skenor 
och skenkurvor är förberedda för skenladdning.

Raka skenor och skenkurvor

För alla typer av skensystem

Alla delar som behövs, men inte fler
MilkyWay är ett komplett skensystem som tillvaratar och gör det 
mesta av just dina förutsättningar. Det innehåller alla delar som 
behövs för att skapa individuellt anpassade, säkra och flexibla 
lösningar men, för enkelhetens skull, inte fler.

En stationär lyftlösning, bestående av en taklyftsmotor som monteras antingen i ett fast installerat skensystem i taket eller i en 
fristående lyftställning, är ett ergonomiskt utmärkt alternativ som eliminerar behovet av manuella lyft och som gör det möjligt 
för medhjälparen att alltid välja den bästa arbetsställningen i samband med lyft. Dessutom finns lyftsystemet alltid på plats, det 
upptar minimalt med utrymme och det är mycket lättmanövrerat. Ytterligare en fördel är att man får ett stort lyftområde med 
möjlighet till både låga och mycket höga lyft.

Takfästen och pendlar
MilkyWay erbjuder flera olika möjligheter för installation av 
raka skenor och skenkurvor i taket. Bland annat beroende 
på faktorer som takets höjd och konstruktion kan man välja 
mellan att använda takfästen och/eller höjdjusterbara pendlar 
av olika slag. 

Takfästen är ett ekonomiskt alternativ som enkelt kan 
installeras dikt i betong. Med pendlar kan skenan 
installeras i höga tak samtidigt som avståndet mellan 
skena och golv ändå blir rätt (2300 mm).

Växlar
Växlar används för att skapa ökad rumstäckning, flexibilitet 
och användbarhet genom att koppla ihop en skena eller ett 
skensystem med en annan/ett annat för att göra det möjligt 
för taklyftsmotorn att åka mellan de två skenorna/systemen. 
I MilkyWay finns spårväxlar, karusellväxlar och skenväxlar för 
alla typer av skensystem.



MilkyWay erbjuder flexibilitet i alla avseenden. Det ger många 
möjligheter vid design samtidigt som det gör skensystemet 
mycket enkelt att installera. MilkyWay skensystem måste alltid 
installeras av kvalificerad och auktoriserad personal och i en-
lighet med instruktioner utfärdade av Handicare AB. MilkyWay 
har utvecklats för att uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna. 
Skensystemet bör besiktas och säkerheten utvärderas en gång 
om året.

Strömtillförsel
MilkyWay kan installeras med skenladdning vilket innebär att 
en konstant strömtillförsel (24 V DC) finns inbyggd i skenan. 
Taklyftsmotorn kan då försörjas med ström hela tiden, överallt 
i skensystemet och ingen separat laddningsstation krävs. 
Ett MilkyWay skensystem kan givetvis också, som alternativ, 
installeras med en eller flera laddningsstationer för taklyfts-
motorn på utvalda platser i skensystemet.

Enkelt att installera

 

 
 

 

Väggfästen
På samma sätt erbjuder MilkyWay flera olika alternativ för 
installation av skensystem på väggarna. Även här beror valet 
av fästen på väggens konstruktion och material samt vilken 
last fästet ska bära.

Material och ytbehandling
MilkyWay raka skenor och skenkurvor är tillverkade av pulver-
lackerat aluminium medan alla vägg- och takfästen samt pendlar 
etc är tillverkade av pulverlackerat stål. Alla pulverlackerade 
MilkyWay delar är som standard vita (RAL9010) men de kan 
också, som tillval, fås i andra färger eller helt olackerade.

•	 har	permanenta	eller	ofta	återkommande	lyftbehov
•	 har	begränsat	med	utrymme	
•	 vill	kunna	anpassa	möbleringen	fritt	efter	situation	och	behov	
•		 vill	skapa	optimala	arbetsförhållanden	samt	förebygga		
 belastningsskador och olyckor i samband med förflyttningar
•		 vill	ha	en	lösning	som	är	enkel	för	medhjälparen	att	använda	
•	 vill	tillhandahålla	bästa	möjliga	vårdkvalitet	och	samtidigt		
 ge brukaren en känsla av trygghet, kontroll och värdighet

MilkyWay är en prisvärd och samtidigt långsiktig lösning med 
maximal anpassning, flexibilitet, enkelhet och säkerhet.

Ett fast installerat taklyftssystem är 
rätt lösning när man:
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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

Välj taklyftsmotor efter de aktuella lyftbehoven
MilkyWay kan användas tillsammans med många olika taklyftsmotorer. Vilken som är den rätta beror på 
behovet av lyftkapacitet, den miljö och de situationer som lyftsystemet ska användas i samt, givetvis, på 
brukarens behov. Besök gärna vår hemsida, www.handicare.se, för mer information.

Art. nr.  Produkt
50100039 RiseBasic300M, SWL 138 kg
50100040 RiseBasic440M, SWL 200 kg

50100057 RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, SWL 205 kg
50100051 RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity, SWL 205 kg
50100058 RiseAtlas450T, SWL 205 kg
50100052 RiseAtlas450T, med SmartPark-funktion, SWL 205 kg
50100059 RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem, SWL 285 kg
50100060 RiseAtlas625T, SWL 285 kg
50100053 RiseAtlas625T, med SmartPark-funktion, SWL 285 kg

50200012 RisePorto300, bärbar taklyftsmotor, SWL 140 kg
50200011 RisePorto450, bärbar taklyftsmotor, SWL 205 kg

Mer information
Välkommen att kontakta oss för mer information om MilkyWay skensystem. Med utgångspunkt 
i just dina förutsättningar och behov hjälper vi dig att skapa den perfekta lyftlösningen.

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.


