Raizer er et rigtig godt
redskab i hverdagen.
– Sygeplejerske, Heidi Aagaard
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by Liftup

Raizer er en mobil løftestol, der hjælper liggende
personer op på få minutter. Raizer kan betjenes
af kun én hjælper, og kræver begrænset fysisk
indsats udover en støttende hånd.

Raizer sikrer et stabilt, trygt løft

• Betjeningen kræver kun én person.
• Er batteridrevet og løfter automatisk.
• Sikrer et ergonomisk korrekt løft, så du undgår overbelastning af ryg og arme.
• Hjælper en liggende borger op til næsten stående stilling på få minutter.

• Sikrer et mere behageligt løft for borgeren.
• Hjælper dig, der arbejder alene, så du ikke skal tilkalde hjælp.
• Du kan yde hurtig hjælp, og komme videre til næste opgave.
• Det ergonomiske løft og hurtig afhjælpning i situationen kan mindske personalets sygedage.

Minimal manuel håndtering

• Praktisk transport ved hjælp af to håndtasker, eller på trolley.
•Løft med Raizer kræver minimalt manuelt arbejde.
• Nem og hurtig samling omkring borgeren der er faldet (3 min.).
• Er nem at betjene på begrænset plads.
• Raizer kræver meget begrænset træning, og er derfor nem at benytte for nyt personale.
• Er velegnet til fysioterapi, eksempelvis ved løft til og fra gulv i terapi og træningssituationer.
• Nem desinfektion og rengøring.
• Sammenpakning er hurtig og nem (2 min.).

EN GOD INVESTERING,
BÅDE PRAKTISK OG
ØKONOMISK

• Mærket med farvekoder, der sikrer nem samling.
• Ekstra udstyr som trolley (med trappehjul), cykelbeslag og fjernbetjening kan tilkøbes.
• Raizers størrelse gør den ideel til placering på f.eks. en gang ligesom en hjertestarter.
• Kan bruges på alle typer underlag.
• Holdbart materiale giver lang levetid.
• En god tidsbesparende investering.
• Besparelser kan dokumenteres ved brugen af Raizer.
• Kontakt Liftup for mere information i relation til jeres behov og situation.
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Funktion og tekniske specifikationer
• Løftekapacitet: maks. 150 kg.
• Løftetid: 20-30 sek.
• Egenvægt: (Sæde: 9 kg / Ben og ryglæn: 4 kg) I alt 13 kg.
• Lader (2 stk.): 12 V, 90-264 V, < 20 W og 12 V biladapter
• Antal løft ved fuld opladning: 40 løft ved maks. last. Ca. 100 løft ved gennemsnitlig last.
• Ladetid: maks. 6 timer.
• Ladning af tomt batteri: 10-15 min = 1 løft.
• HMI-nr.: 84838.
• CE-mærket.
• Patenteret teknologi.
• Registreret design.

Lige muligheder for alle
Hos Liftup A/S arbejder vi altid med innovation
og med udvikling af produkter inden for
velfærdsteknologi som vores grundsten.
Liftup blev grundlagt i 2003 ud fra idéen om
FlexStep: Tanken om trappe og kørestolslift i
samme produkt. Liftup er en 100% privat
danskejet virksomhed beliggende i Støvring i
Nordjylland, med et globalt distributørnet samt
datterselskaber i flere lande.
Æstetik, design og sikkerhed er afgørende i alt,
vi arbejder med inden for velfærdsteknologi.
Vi udvikler ikke maskiner, men værdige hjælpemidler, der kan skabe lige muligheder for alle.

Kontakt os
LIFTUP A/S
Hagensvej 21
9530 Støvring

+45 9686 3020
mail@liftup.dk
www.liftup.dk

