
Birdie®EVO

Mobil personløfter for passivt løft 



Slow’R®
    Integrert demping 
av bevegelsene i 
løftebøylen gir en 
bedre opplevelse for 
bruker

SMARTLOCK®
   Hurtigkobling på 
løftebøylen for enkelt 
og trygt bytte av 
løftebøyler

Hook Design
    Nytt design på løftebøylens 
kroker gjør det enkelt og trygt 
å henge på løfteseil

   Ergonomiske håndtak gjør manøvrering og 
håndtering enklere og mer ergonomisk

   Buede ben gjør det enklere å komme godt inn over 
stol ved forflyttning

   Buet løftebom gir mer plass og bedre kontakt 
mellom bruker og pleier
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NYHET 



    Enkel å håndtere, transportere og 
lagre

BirdieEVO kan enkelt legges sammen uten bruk av verktøy. 
Den tar opp lite plass under transport og lagring. 

   SMARTLOCK®  
Enkel og sikker kobling ved bytte 
av løftebøyle

    Nytt design på løftekroker

Nye store ergonomisk kroker gjør det enkelt og sikkert å 
henge på løfteseil.

   Slow’R®  
Reduserer bevegelsene

 PATENTED

 PATENTED

En demper inne i bomen fanger bevegelsene og reduserer 
vugging av bruker. Det gir mer komfort for bruker og bedre 
kontroll under løftet hos pleier.

Den nye mekanismen gjør det raskt, enkelt og sikkert å 
endre løftebøyle uten verktøy. 

Forbedret design

Birdie EVO
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Birdie EVO PLUS er vår premium-modell. 
Evo Plus har litt større bakhjul, 
deksler bak på føttene, og har en  
noe mer avansert styringsenhet

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo

Standard modell. Birdie EVO PLUS med avansert elektronikk, 
serviceindikator og ekstra deksel over basen.

Birdie EVO Birdie EVO PLUS Konfigurasjon 
   Elektrisk benspreder 

   Elektrisk/mekanisk nødsenk 

   Snap lock hurtigkobling på 
løftebøyle 

   2 punkts løftebøyle. 4 punkts 
tilgjengelig som tilbehør  

   Stort utvalg av seil 

   Personvekt tilgjengelig som 
tilbehør

Birdie EVO

personløftere 

Tekniske data 

Lengde Totalvekt Bredde Løftehøyde Maksimal 
brukervekt 

1220 mm 640 mm 415 - 1660 mm 40 kg 180 kgBirdieEVO

1235 mm 640 mm 415 - 1660 mm 41 kg 180 kgBirdieEVO PLUS

115 mm 40 sykluser

115 mm 40 sykluser

Høyde på 
ben 

Antall løft 
uten lading 

Artikkelnummer 
Artikkelnummer Beskrivelse

1650126 Birdie Evo

1650133 Birdie Evo Plus

SP1656422 Personvekt

SP1656415  Feste til personvekt

For mer informasjon om produktene, vennligst se 
brukermanualen som kan lastes ned på www.invacare.no.

https://www.invacare.no/nb/personloftere/loftere-seil-og-tilbehor/invacare-birdie-evo



