
Robin®

Trusted Solutions,
Passionate People®

Perfekt balanse og komfort



Nødstopp og 
nødsenking

Takløfteren Invacare Robin foretar forflytninger 
på den mest innovative måte, også med tanke 
på pleiepersonalet. Den er designet med to 
parallelle stropper, som gir stabilt løft og 
god kontakt mellom brukeren og personalet, 
samtidig som det ivaretar pasientens komfort 
og trygghet. Uten behovet for en løftebøyle 
kan forflytningen foregå med verdighet.

Komfort

Designet med to parallelle løftestropper gir 
svært god stabilitet i forflytningen. Slow start/
stopp-funksjonen gjør forflytningen mer skånsom 
for brukeren. Motoren har to hastigheter slik at 
forflytningen kan utføres raskere. Konfigureringen 
med to parallelle stropper eliminerer behovet for 
løftebøyle, og tilpasser seg brukerens vekt og 
fasong.

Trygg og verdig forflytning

Personlig kontakt er viktig. Fraværet av en 
løftebøyle reduserer faren for å komme nær delene 
på løfteutstyret. Dette forsterker følelsen av en unik 
og  verdig måte å forflytte personer på.

Enkel å arbeide med - lett å anvende

Vårt patenterte stroppesystem gjør det lettere for pleiepersonalet å montere seilet korrekt, 
og med den enkle låsemekanismen er sikkerheten høy. Motorenheten kjøres enkelt via 
skinnesystemet i rett posisjon. Den brukervennlige håndkontrollen har tydelige funksjonstaster, og 
er lett å anvende. Et blått lys på undersiden av motorenheten lyser når løfteren er i bruk. Lyset vil 
blinke ved lavt batterinivå. 

Egenskaper og tilbehør

Snapplås til 
håndkontroll

Selvjusterende 
stroppeinnrulling

Automatisk sikrede 
løftekroker



Blått lys indikerer at 
motoren er i bruk. 
Lyset blinker ved lavt 
batterinivå.

Robin Mover

Med integrert framdrift.

Vekt

Enkel å montere og å bruke.
Art.nr 1493132

Flexiscope

Bredder ut løftebåndene for 
å gi større avstand mellom 
løftekrokene. 
Art. nr 1446269-7012

➀

➁

Betjeningsknapper på 
løftemotoren

➀ Håndkontroll
Med symboler på knappene.

➁ Robin Mover håndkontroll
Med symboler for opp/ned 
og retning.

Robin 

Det unike stroppesystemet uten bruk av løftebøyle. 

Robin

Planløft

Gir god forflytning ved 
horisontalt leie.
Art. nr 1504765-7012

Lad motoren gjennom 
håndkontrollen når den 
ikke er i bruk.

Eksternt reservebatteri

Art.nr 1444014

Egenskaper og tilbehør
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Tekniske data

Robin

Robin Mover

470 mm

470 mm

250 mm

250 mm

2,5 meter

2,5 meter

7 kg

9,5 kg

190 mm

310 mm

30 mm/s (85 kg),  
40 mm/s (0 kg)

30 mm/s (85 kg),  
40 mm/s (0 kg) 

Rammefarge

hvit/grå

200 kg

200 kg

Bariatrisk bruk

 
Lengde motor

 
Bredde motor Høyde motor Lengde stropper

Regulering av 
lengde, stropper Produktvekt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Maks. brukervekt


