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Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister for
yderligere information om Line serien - ring 80 37 37 37

 

LINE SERIEN

Motoriserede mobillifte med 
stor rækkevidde og ergo feedback

Line, Line+, Line200 og Line230 motoriserede mobillifte

SPECIFIKATIONER
FOR LINE SERIEN

Designet af Line er kompakt og dermed også 
egnet til brug i små rum. 
Dimensionerne på Line200 - med stor armlængde 
og lav bundramme - garanterer, at patienter altid 
placeres optimalt på en seng eller i en kørestol.  

Line230 er udviklet til tungere patienter, hvor det 
robuste Line200 basestel kombineres med Lines 
kompakte arm, så vægtkapaciteten kommer helt 
op på 230 kg.

De fire modeller i Line serien sikrer en passende løsning til enhver 
situation og kan håndtere patienter op til 230 kg.

Line Line200 Line230

Vægtkapacitet 150 kg 200 kg 230 kg

Basens længde 100 cm 120 cm 120 cm

Basens højde 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm

Maksimum bredde med sammenklappede ben 68 cm 74 cm 74 cm

Maksimum intern bredde med udfoldede ben 103 cm 127 cm 127 cm

Vertikal rækkevidde 130 cm 130 cm 130 cm

Horisontal rækkevidde 55 cm 72 cm 55 cm

Beskyttelsesgrad IPX2 IPX2 IPX2

Batteritype NiMH NiMH NiMH

Batteri spænding og kapacitet* 24V 9Ah 24V 9Ah 24V 9Ah

Gennemsnitligt antal forflytninger på et fuldt batteri** 78 78 78

* Alle lifte i Line-serien fås også uden esense drivesystemet. Disse versioner er udstyret med et batteri med lavere kapacitet.

** Beregning tilgængelig på forespørgsel.

esense produceres af den anerkendte hollandske virksomhed Indes, der har over 30 års erfaring i udvikling og produktion af 

løsninger til hospitals- og plejesektoren.
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FORFLYT PATIENTEN 
MED MINIMAL KRAFT 

OG MAKSIMAL PRÆCISION

PRISBELØNNET DESIGN 
MED UNIKKE FUNKTIONER

Line serien består af 4 passive søjlelifte, Line, 
Line+, Line200 og Line230, der sikrer en nem og 
skånsom forflytning af patienter op til 230 kg. 
Takket være søjlens lineære og lodrette løftebe-
vægelse samt en 2-punkts løftebøjle er liftene i 
stand til at positionere patienten meget nøjagtigt. 
Trods den store rækkevidde sikrer søjleliftenes lille 
fodaftryk, at de også kan bruges i små rum.

Patenteret drivesystem skåner både patient og 
personale 
Line liftene er som standard udstyret med det 
patenterede esense power assist drivesystem, der 
gør det muligt at flytte liften med minimal kraft i 
enhver retning. Kraftsensoren aflæser straks din 
skub- eller trækbevægelse og omsætter den til en 
jævn, elektrisk drivkraft med den rigtige retning 

og hastighed via det elektriske hjul under liften. 
Du skal dermed bruge minimal fysisk kraft til at 
udføre forflytningen, og den intuitive kontrol 
garanterer samtidig minimal læringstid.

Ergo feedback
Det geniale Ergo feedback system advarer dig 
straks, når du bruger for megen kraft til at flytte 
liften. Det gør det meget nemmere for dig at 
arbejde indenfor de ergonomiske retningslinjer 
og bidrager dermed direkte til at forhindre fysisk 
overbelastning.

Ovenstående er standard for Line serien. Efter 
ønske kan liftene også fås i manuelle versioner 
(uden drivesystem).

Vinder af reddot Award 2014

”Jo mere skånsomt, du styrer liften, jo lettere 

bevæger den sig. Du bliver belønnet for kun at 

yde en lille fysisk indsats.” 
 
– Bart Brinkhuis
Ergocoach og personlig plejer, Liberein

”De dage, hvor vi havde brug for vores fulde 

kropsvægt til at flytte patienten, er historie. Nu 

styrer vi liften med kun en finger!”
 
– Joanne Paulelsen
Personlig plejer, Liberein

Elektrisk drivesystem

Hurtig lodret løftebevægelse

Styr med kraftsensorer

Valgfrit vejesystem

Ergo feedback på fysisk 
betjening

2-punkts løftebøjle

Kraftfuldt og holdbart NiMH-
batteri med oplader


