Lexa Pro II
Modern ontwerp
Maximaal
gewicht 250 kg
Comfortabel

Professionele zorg op het
hoogste niveau
De Lexa Pro II is een moderne tillift die van alle
mogelijkheden is voorzien en die aan de professionele
zorgvereisten voldoet. De tillift zorgt voor optimale
ondersteuning voor het verplegende personeel en geeft
een allround gevoel van veiligheid voor de patiënt. De
Lexa Pro II brengt mensen die zorg nodig hebben samen.
De Lexa Pro II is de optimale
oplossing voor professionals, dat is
waarom de tillift uitstekend geschikt
is voor gebruik in verpleeg- en
verzorgingshuizen en in ziekenhuizen.
De Lexa Pro II helpt de verzorger bij
het tillen uit bed, het van en naar de
(rol)stoel transfereren, het van en
naar het toilet transfereren en is
optimaal geschikt voor het tillen vanaf
de vloer. Dankzij de geweldige en
hoogwaardige zwenkwielen is de tillift
gemakkelijk te manoeuvreren. De
tillift heeft een elektrische
pootspreiding, dit maakt het mogelijk
de lift zonder problemen voor een
stoel of voor een toilet in positie te
brengen om een ergonomische
transfer te bieden.

Mobility Aids

Healthcare Beds

Lifting Solutions

Voor optimaal comfort is de Lexa
Pro II uitgerust met een elektrische
vierpunts kanteljuk. Dit juk maakt
het mogelijk zonder enige
problemen de patiënt te
positioneren, door de
elektrische bediening is het voor de
verzorger heel gemakkelijk de
juiste positie aan te nemen. Het
kanteljuk is voorzien van ons
universele E-Clip systeem. In ons
brede portfolio is er voor elke
transfersituatie een passende
oplossing. De universele E-clip is
gemakkelijk te bevestiging en is
geschikt voor iedere tillift. De E-Clip
wordt bevestigd met een hoorbare
“klik” wat duidt op een veilige en
betrouwbare transfer.

Hygiene

Convertible Chairs

Accessoires

Gebruik

Full Body Sling E-Clip Soft
Biedt volledige
ondersteuning, comfort en
veiligheid voor iedere
gebruiker en situatie.
Bevestiging middels veilige
E-clip of lussen.
Artikelnummer 25010C-X
(25005C-X in Net stof).

Columbus Sling E-Clip
Vergelijkbaar met de Full
Body Sling. Biedt zelfs
ondersteuning onder het
zitvlak van de cliënt.
Artikelnummer 25040C-X

Toileting Sling E-Clip
Comfortabele en stevige
toiletsling. Ideaal voor het
transporteren van cliënten
van en naar het toilet
bezoek. Artikelnummer
25085C-X

Kenmerken
Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens het tillen
vanaf het bed en helpt
bij het positioneren in
bed.

Zwenkwielen
2 dubbele, beremde
zwenkwielen (Ø 125
mm, achter) en 2
dubbele, ongeremde
zwenkwielen (Ø 100
mm, voor).

Van en naar de stoel
Geschikt voor het
transfereren van en
naar een (rol) stoel en
het positioneren van de
cliënt op een stoel naar
keuze.

Handbediening
Vanzelfsprekende
handbediening,
gemakkelijk in gebruik,
ergonomisch ontwerp
met duurzaam
spiraalsnoer.

Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan
cliënten tijdens het tillen
vanaf de vloer.

Elektrische kanteljuk
Gemakkelijk
positioneren van de
cliënt.

Duwbeugel
Grote duwbeugel, die
vasthouden op een
ergonomische hoogte
mogelijk maakt,
loopvormig zodat
kleding of tilbanden
niet ongewenst blijven
haken.

Toiletbezoek
Geschikt voor het
transfereren van en
naar het toilet.

Technische specificaties
Specificaties

Lexa Pro II

Specificaties

Lexa Pro II

Lengte onderstel

1350 mm

Max. tilvermogen

250 kg

Breedte onderstel

682 mm

Rotatie van het juk

360 graden

Hoogte mast

1880 mm

Oplaadbare batterij
(incl. laadsnoer)

Capaciteit 2,9 Ah

Min. breedte onderstel (intern-extern)

535 - 682 mm

Materiaal frame

Max. breedte onderstel (intern-extern)

1260 - 1407 mm

Nooddaal functie

Ja

Hefbereik

794 - 2175 (1381 mm)



Draaicirkel

1440 mm

Hoog/laag, zit/lig kanteling,
pootspreiding, batterij status,
service indicator

Hoogte onderstel

113 mm

Certificering

CE, ISO 10535

Diameter wiel

125 mm (achter) /
100 mm (voorzijde)

Eigen gewicht

83 kg
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