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CareLine King 

Mini 200 kg.  

med elektrisk 

4-punkts åg 
 

 
 

CareLine King mini 200 med 

indbygget 4-punkts elektrisk løfteåg 

og 6-punkts håndkontrol: Linak.  

Med det specielle løfteåg er det 

sikkert og let at manøvre patienten 

nøjagtigt i den position som ønsket. 

Patienten kan løftes fra gulv til 

siddende eller siddende til liggende 

stilling. 

 

CareLine King mini 200 kan blive 

udstyret med en 

medicinsk godkendt vægt. Med 

hukommelsesfunktion og 

automatisk nulstilling.  

 

CareLine King mini 200 V-

benspredning på liften, som kun 

åbner de forreste benvanger, hvilket 

giver en større åbning samt mere 

stabilitet. Dette giver mulighed for at 

bygge liften op til 200 kg. uden at gå 

på kompromis med sikkerheden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Generelt: 

• Oplader, som er integreret i 

kontrolboksen. 

• Akustisk alarm for 

batteriladning. 

• Beskyttelse mod overbelastning. 

• Håndbetjening, som er udstyret 

med pictogrammer for op/ned og 

ud/ind funktioner. 

• Håndbetjeningen er magnetisk 

og kan placeres overalt på liften. 

• Nødstop, der afbryder 

spændingen til og fra 

batterierne. 

• Bremser på bagerste hjul. 

• Ekstra op/ned funktion 

indbygget i Linak boks. 

 

 

Ved strømsvigt: 

Hvis strømsvigt opstår, er liften 

udstyret med 2 nødfunktionsknapper, 

således at løftearmen kan sænkes ned 

automatisk: En elektrisk er monteret i 

styringen og en manuel er mekanisk 

monteret på løftemotoren. 

Batteriindikation af hvor meget strøm 

der er tilbage på batteriet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art nr.: 2003K-200-3 

 

Tekniske specifikationer 

VL 200 

 

Max. Løftekap: ...................................... 200 kg. 

 

Max. højde benvanger:......................... 130 mm. 

 

Min. højde frigang: ................................70 mm. 

 

Hjuldiameter:  ................................. 100/80 mm. 

 

Længde vanger: ................................. 1150 mm. 

 

Indvendigt mål ml. ben min:. ............... 550 mm. 

 

Indvendigt mål ml. ben max: ............. 1150 mm. 

 

Udvendigt mål min: ............................. 650 mm. 

 

Udvendigt mål max: .......................... 1230 mm. 

 

Venderadius: ...................................... 1310 mm. 

 

Løftehøjde min: ................................... 500 mm. 

 

Løftehøjde max: ................................. 1900 mm. 

 

Total vægt: ............................................... 49 kg. 

 

Vægt understel: ........................................ 27 kg. 

 

Vægt top: ................................................. 22 kg. 

 

 

 
 

 


