
Invacare®  Birdie®
 
Plus

Komfort for både bruker og personale
Invacare Birdie Plus klarer hverdagens løft fra seng, stol og fra 
gulv og sparer både bruker og personale for tunge løft. Skal 
personløfteren oppbevares eller transporteres, kan den uten bruk av 
verktøy lett og sikkert foldes sammen og plasseres oppreist, hvor 
den opptar minst mulig plass.



Tekniske data

Vekt
Testet ihht ISO standard EN 
45501.
Art. nr.: 1588942.

Enkel håndtering

Birdie Plus kan enkelt foldes 
sammen uten bruk av verktøy og 
plasseres i oppreist stilling. Dette 
er svært praktisk ved transport 
eller oppbevaring. Birdie Plus kan 
atskilles i to deler, hvor hver del veier 
mindre enn 21 kg.

Komfort og sikkerhet for brukeren

Selv når løfteren er i høyeste posisjon 
gir Birdie Plus rikelig med plass til 
brukeren og sikrer en lett forflytning 
til/fra seng eller stol uten risiko for 
at bena støter mot motor eller mast.

Mast og hjul
Store hjul sikrer lett kjøring 
på de fleste underlag. 
Automatisk lås på mast gir 
maksimal sikkerhet.

Enkel transport og 
oppbevaring
I sammenfoldet tilstand tar 
løfteren liten plass på lager 
eller under transport.

Egenskaper og tilbehør

Birdie Plus

Arbeidskapasitet:  
40 sykluser

Benlengde:  
1165 mm 

Total bredde, 
lukket, utvendig:  

680 mm 

Løfteområde:  
475–1700 mm 

Total bredde, åpen, 
innvendig:  
1040 mm

Birdie Plus

Vekt inkl. 
løftebøyle:  

44 kg 

kggkgkg

Høyde til overkant  
av bena:  
115 mm

Alle mål er tatt med 100 mm forhjul og 125 mm bakhjul og 2 punkts løftebøyle. 

Vendingsradius:  
1400 mm

Batterikapasitet:  
2,9 Ah

Maks. 
brukervekt  

180 kg

Rammefarge

Lys grå / mørk grå
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Hovedprodukt
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