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Handi Move kėlimo sistemos
Belgų gamintojo Handi Move gaminiai savo universalumu patenkina bet 
kokius poreikius, gydant ir slaugant žmones, turinčius fi zinį nejudrumą.
Šios kėlimo sistemos naudojamos namuose, savarankiškai ar su kito 
žmogaus pagalba, neįgaliųjų dienos centruose, slaugos ar globos na-
muose, ligoninių palatose, reabilitacijos centruose, laisvalaikio ir spor-
to centruose.

Greičiausias variklis
Kelia aukštyn ir žemyn
Labai lengvai juda į šonus
Tinkamas intensyviam naudojimui
Valdomas pulteliu, opcija nuotolinis pultelis
Su pilnai pakrauta baterija atlieka 160 pakėlimų
Maksimali apkrova 200 kg arba 300 kg

Variklis komplektuojamas su Handi Move dir-
žais arba Handi-Move® Body Support (kūno 
laikikliu).
Bėgių sistema, tvirtinama prie lubų, pacientui 
ir jo slaugytojui leidžia pasiekti bet kurią pa-
talpos vietą. 

• integruotas valdymo pultas, baterijos apkrovos indi-
katorius, krypties mygtukai žemyn ir aukštyn, avari-
nis stabdymo mygtukas

Keltuvas tvirtinamas į grindis movos pagalba. Instalia-
vus papildomas movas, sukuriamos papildomos kėlimo 
vietos.

Mobilus keltuvas Victor 2600

Skirtas intensyviam naudojimui gydymo įstaigose, kelia dvigubai greičiau. Bazės praplėtimas 
reguliuojamas elektrinio pultelio pagalba.

Lubinis keltuvas 2800 ir 2805 (dviejų krypčių)

Keltuvas pakelia pacientą nuo grindų 
iki aukštų paviršių.
Strėlė pakeliama į 2240 mm aukštį. 
Aliuminio konstrukcija, lengvai priežiū-
rima. Maksimali keliamoji galia 225 kg



Lubinis keltuvas 2810 ir 2815 (keturių krypčių)

Šis variklis turi 4 judėjimo kryptis – aukštyn žemyn ir pir-
myn atgal.
Naudojamas tiek gydymo įstaigose, tiek  savarankiškam 
gyvenimui namuose. 
Dažniausiai naudojamas su Handi-Move® Body Support 
(kūno laikikliu) arba tradiciniais diržais.
Valdomas pulteliu, opcija nuotolinis pultelis.
Automatiškai sustoja bet kurioje pageidaujamoje vietoje.
Reguliuojamas greitis, judant pirmyn ar atgal.
Su pilnai pakrauta baterija atlieka 160 pakėlimų.
Maksimali apkrova 200 kg

Bėgių sistema, tvirtinama 
prie lubų, pacientui ar jo 
slaugytojui leidžia pa-
siekti bet kurią patalpos 
vietą. 
Visi Handi Move varikliai 
labai lygiai ir tyliai va-
žiuoja bėgiais.

Skersinė bėgių sistema idealiai tinka kineziterapijos erdvėms. Ši sistema pakelia pacientą iš bet 
kurios patalpos vietos. Skersinę bėgių sistemą sudaro 2 lygiagretūs bėgiai tvirtinami prie lubų ir 
sutvirtintas skersinis bėgis, kuris juda ant lygiagrečių bėgių. Tokia sistema puikiai tinka didelėms 
erdvėms. Variklis valdomas distanciniu pulteliu.

Mobilus perstatomas keltuvas į baseiną. Lengvai pritaikomas prie daugumos grindų paviršių. 
Keltuvas į baseiną su ratukais, lengvai valdomas. Ergonomiškas dizainas, lengva priežiūra. Kel-
tuvas veikia nuo įkrautos 24 V  baterijos.

Mobilus baseino keltuvas

Techniniai duomenys:
• saugi darbinė apkrova – 135 kg.
•  baterija – 2 x 12 V – 7 Ah įkraunama
• maksimalus keltuvo aukštis (išskleisto) – 

1840 mm
• ratukų skermuo – 100 mm, 2 ratukai 
 su stabdžiais
• nerūdijančio plieno korpusas
• valdymas galimas nuo integruoto valdy-

mo pulto arba pultelio pagalba.
• itin kompaktiškas, sukasi 360º, aptarnau-

jantis personalas gali prilaikyti neįgalųjį, 
nuleidžiant jį į vandenį 

• mechaninis avarinis nuleidimas/pakėlimas


