
Fristående stativ
Våra fristående stativ är ett perfekta alternativet till tak-
monterade skenor. Att välja en fristående lösning har 
flera fördelar. Det påverkar inte väggar eller tak och dess 
flexibilitet gör att stativet lätt kan flyttas dit det behövs 
som mest. Human Care har ett brett utbud av fristående 
lösningar för olika lyftbehov. Våra lösningar  skapar flexi-
bilitet, generös lyfthöjd och breddjustering tillsammans 
med hög viktkapacitet för att möjliggöra tunga lyft.

Fristående stativ är en flexibel lösning 
som inte kräver modifieringar på  
väggar och tak.

Fristående stativ
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Beskrivning Art. nr. Maximal brukarvikt H x L x B Produktvikt Material

Niklas stativ 50600 220 kg min. 1579 x 1615 x 1145 mm

max.  2388 x 2620 x 1145 mm

30 kg Aluminium 

Lena stativ 21097 300 kg 2290 x 2500 x 1454 mm 34 kg Skenan: Pulverlackerad extruderad alu-
minium. Ben och fot: Pulverlackerat stål.

Fristående stativ – Niklas
Human Care´s portabla stativ Niklas ger dig en unik 
möjlighet att enkelt och säkert förflytta en patient. 
Niklas är ett perfekt hjälpmedel till exempel vid för-
flyttningar till och från sängen, rullstolen, duschen, 
badkaret eller från golvet. Både bredd och höjd 
kan justeras helt utan verktyg vilket gör Niklas till 
marknadens mest portabla lösning. Faktum är att en 
person helt på egen hand både kan montera och an-
passa det utan hjälp. Stativet klarar vikter på upp till 
220 kg. Stativet kan enkelt transporteras i en trans-
portväska.

Fristående stativ – Lena
Human Care´s fristående stativ Lena skapar möjlig-
het att lyfta och förflytta en patient på upp till 300 kg 
på ett enkelt och säkert sätt utan att belasta vårdgi-
varen. Lena fristående stativ används tillsammans 
med en lyft för att förflytta brukare, t.ex. från en säng, 
rullstol, bad/dusch och från golvet.

Fristående 
stativ

Teknisk specifikation

Ref. 99453-SWE-lifting-solutions-catalogue-rev06_page 28-29




