R AIZER

®

by Liftup

Raizer is een mobiele tilstoel die liggende cliënten
binnen een paar minuten omhoog helpt. Raizer
hoeft maar door één hulpverlener te worden
bediend en vergt maar weinig fysieke inspanning,
behalve een ondersteunende hand.

Raizer wordt door één persoon bediend

• Raizer kan meer vrijheid en zelfstandigheid betekenen, omdat u zelf kunt opstaan.
• Zelfredzame rolstoelgebruikers kunnen zichzelf verplaatsen van de vloer naar de rolstoel
en omgekeerd.
• Het gebruik van Raizer kan betekenen dat iemand zelfredzaam kan zijn of langer in het eigen
huis kan blijven wonen.
• Een familielid kan het tillen uitvoeren en er is geen externe hulp nodig.
• Vaak zijn er twee personen nodig om iemand van de vloer te tillen, maar met Raizer kunt u
zelfredzaam zijn.

• Snel een eenvoudig in elkaar te zetten in de buurt van de liggende cliënt (3 minuten).
• Tillen met Raizer vereist minimaal handmatig werk.
• Opgetild worden met Raizer is comfortabel.
• Tilt ergonomisch correct en er zijn geen vastgemaakte onderdelen op de tillende of getilde persoon.

Minimale handmatige bediening

• Neemt opgeborgen heel weinig ruimte in beslag.
• Kan overal mee naartoe worden genomen: in de auto, naar de boot, op de fiets, naar een
vakantiehuisje enz.
• Raizer is gemakkelijk te vervoeren en wordt geleverd in twee draagtassen.
• Eenvoudige en snelle bediening, ook bij beperkte ruimte.
• Gemakkelijk uit elkaar te halen na gebruik.
• Een goede investering vergeleken met andere hulpmiddelen en methoden.
• Eenvoudig te desinfecteren en reinigen.
• Snel en gemakkelijk in te klappen (2 minuten).

EEN GOEDE INVESTERING,
ZOWEL PRAKTISCH
ALS ECONOMISCH

• Raizer heeft kleurcodes voor snelle montage en om de onderdelen uit elkaar te kunnen houden.
• Extra accessoires zoals een trolley (met trapwielen), fietsmontage en afstandsbediening
kunnen zijn optioneel verkrijgbaar.
• Raizer kan buiten gebruikt worden en op alle ondergronden en oppervlakken.
• Duurzaam materiaal voor een lange levensduur.
• Raizer kan een goede investering zijn, vergeleken met andere tilmethoden.
• Neem contact op met Liftup voor meer informatie met betrekking tot uw behoeften en situatie.
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Functies en technische specificaties
• Tilcapaciteit: max. 150 kg.
• Tiltijd: 20-30 sec.
• Eigen gewicht: (zitting: 9 kg / poten en rugleuning: 4 kg) in totaal 13 kg.
• Lader (2 stuks): 12 V, 90-264 V, < 20 W en 12 V-auto-adapter.
• Aantal keer tillen na volledig opladen: 40 keer tillen bij maximale belasting.
Ca. 100 keer tillen bij gemiddelde belasting.
• Laadtijd: max. 6 uur.
• Opladen van lege accu: 10-15 min = 1 keer tillen.
• CE-markering.
• Gepatenteerde technologie.
• Geregistreerd design.

Gelijke mogelijkheden voor iedereen
Bij Liftup A/S werken we altijd met innovatie
en de ontwikkeling van producten binnen de
welzijnstechnologie als onze basis.
Liftup werd in 2003 opgericht vanuit het idee
van FlexStep: de gedachte om een trap en
een rolstoellift te combineren in één product.
Liftup is een 100% particulier Deens bedrijf uit
Støvring in Noord-Jutland, met een wereldwijd
distributienetwerk en dochterondernemingen
in meerdere landen.
Esthetiek, design en veiligheid zijn bepalend
voor alles waarmee wij werken binnen de welzijnstechnologie.
Wij ontwikkelen geen machines, maar waardige
hulpmiddelen die zorgen voor gelijke mogelijkheden voor iedereen
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