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Solar 175, Atlas 250 Podnośniki jezdne
z elektryczną regulacją wysokości

Cechy charakterystyczne:

Solar 175 to podnośnik jezdny z elektryczną regulacją wysokości 
i rozstawu ramion jezdnych. Maksymalny udźwig wynosi 175 
kg. Podnośnik posiada 2-punktowe podnoszenie oraz czytelny 
wyświetlacz, Dostępny w kolorze srebrnym (bez podwieszki).

•	 łatwy w manewrowaniu,
•	 zakres pracy podnośnika pozwala na podnoszenie pacjenta 

bezpośrednio z podłogi oraz na wspomaganie chodzenia,
•	 atrakcyjny design gwarantujący idealne rozwiązanie dla 

domów opieki, ośrodków, szpitali oraz dla opieki domowej,
•	 lekko wygięte nogi podstawy jezdnej umożliwiają lepszy 

dostęp do szerokich krzeseł, foteli czy wózków inwalidzkich,
•	 wyświetlacz LCD, pokazujący aktualnie wykonywane 

czynności oraz inne informacje związane z serwisem i bieżącą 
eksploatacją podnośnika,

•	 rejestracja i wyświetlanie ilości wykonanych podniesień,
•	 system informujący o terminie najbliższego serwisu,
•	 elektryczna regulacja rozstawu nóg w standardzie,
•	 wybór prędkości opuszczania i podnoszenia,
•	 awaryjne opuszczanie i wyłączanie,
•	 wąska podstawa jezdna umożliwiająca łatwiejszy przejazd,
•	 możliwość przechylania oraz obracania wieszaka o 360°.

•	 podwieszka siedząca z podparciem szyi lub bez, dostępna  

w rozmiarach od S do XL, 

•	 podwieszka kąpielowa z podparciem szyi lub bez, dostępna  

w rozmiarach od S do XL,

Atlas 250 to wysokiej klasy jezdny podnośnik bariatryczny  
o udźwigu do 250 kg. Zbudowany z niezawodnych komponentów, 
które gwarantują stabilną pracę przez długie lata. 

Elektryczna regulacja umożliwia łatwe przemieszczanie  
i podnoszenie z pozycji siedzącej do leżącej i na odwrót. Atlas 
250 zapewnia pacjentowi maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

•	 możliwość montowania wieszaków 3 i 4 punktowych,
•	 sterowanie elektryczne za pomocą pilota,
•	 lekko wygięte ramię dla zwiększenia wysokości podnoszenia, 
•	 rozsuwana elektrycznie podstawa w kształcie litery V, 

znacząco poprawiająca stabilność podnośnika,
•	 lekko toczące się koła,
•	 2 hamulce na kołach,
•	 2 niezależne systemy awaryjnego opuszczania na panelu 

sterowania i słowniku,
•	 zintegrowany panel sterowania,
•	 system automatycznego wyłączania w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnego udźwigu,
•	 wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

Cechy charakterystyczne:

Dane techniczne: Dane techniczne:

Akcesoria dodatkowe do podnośników:

Szerokość podstawy [cm]:

Sposób podnoszenia/opuszczania:

Zakres podnoszenia [cm]:

Maksymalne obciążenie [kg]:

Waga [kg]:

<70

elektryczny

44-178

175

50

Szerokość podstawy [cm]:

Wysokość podstawy [cm]:

Długość ramion jezdnych [cm]:

Zakres podnoszenia [cm]:

Maksymalne obciążenie [kg]:

Waga [kg]:

65-123

13

111,5

19-181

250

52

•	 waga do podnośnika.
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