
העיצוב הפתוח של Maxi Twin מעצים את אלמנט 

הבטיחות בעבודתם של מטפלים המעבירים מטופלים או 

מאושפזים בעלי קשיי ניידות.

MOBILE PASSIVE SLING LIFTER

Maxi Twin®

The open design of Maxi Twin can 
enhance safe working practices for 
caregivers when transferring dependent 
patients or residents.

• Manoeuvrability 
The twin-mast design distributes the weight evenly, and  
the large handholds enable caregivers to manoeuvre the lifter. 
The open mast design also allows for additional legroom  
for the patient.

• Eye contact 
The dual mast is designed to enable close, reassuring contact 
between caregiver and patient throughout the transfer.

• Precision transfers 
Integrated with the spreader bar is a powered dynamic positioning 
system (PDPS) that helps in repositioning the patient in the sling, 
minimising manual handling.

• Single caregiver 
Maxi Twin has been designed to be operated by a single caregiver.

• Electronic scale (option) 
Optional electronic scale enables the caregiver to weigh the 
patient while performing a transfer.
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D. Unable to bear weight through feet. Is able to sit if well supported.

E. Difficulty maintaining sitting, hence might remain lying/partially lying in bed, 
and may only sit in a special supportive chair.

Please contact Arjo for further information.

D E

ARJO MOBILITY GALLERY

© Arjo 2019

MOBILE PASSIVE SLING LIFTER

Maxi Twin®

The open design of Maxi Twin can 
enhance safe working practices for 
caregivers when transferring dependent 
patients or residents.

• Manoeuvrability 
The twin-mast design distributes the weight evenly, and  
the large handholds enable caregivers to manoeuvre the lifter. 
The open mast design also allows for additional legroom  
for the patient.

• Eye contact 
The dual mast is designed to enable close, reassuring contact 
between caregiver and patient throughout the transfer.

• Precision transfers 
Integrated with the spreader bar is a powered dynamic positioning 
system (PDPS) that helps in repositioning the patient in the sling, 
minimising manual handling.

• Single caregiver 
Maxi Twin has been designed to be operated by a single caregiver.

• Electronic scale (option) 
Optional electronic scale enables the caregiver to weigh the 
patient while performing a transfer.

www.arjo.com

D. Unable to bear weight through feet. Is able to sit if well supported.

E. Difficulty maintaining sitting, hence might remain lying/partially lying in bed, 
and may only sit in a special supportive chair.

Please contact Arjo for further information.

D E

ARJO MOBILITY GALLERY

© Arjo 2019

מנוף הרמה רצפתי

Arjo מקרא הניידות של

לא מסוגל לשאת משקל באמצעות הרגליים. מסוגל לשבת כאשר נתמך.   .D

מתקשה בישיבה, על כן יתכן שיישאר בשכיבה/שכיבה חלקית במיטה, ויוכל לשבת רק בכיסא    .E
תומך מיוחד.

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם חברת עמוס גזית בע”מ.

מנוף ההרמה הרצפתי מסוג Maxi 500 מיועד לסייע 

למטפלים בשינוע מטופלים בעלי קשיי ניידות הנמצאים 

בבתי-חולים, דיור מוגן, בתים פרטיים וכיו”ב.

כושר תמרון  •
עיצוב שני-המוטות מפזר את המשקל באופן שווה, ומחזיקי היד הגדולים 

מאפשרים למטפלים לתמרן את המנוף. עיצוב התורן הפתוח מאפשר 

מרווח נוסף לרגלי המטופל.

קשר עין  •
המוטות הכפולים מיועדים לאפשר קשר קרוב ומרגיע בין המטפל 

והמטופל בעת ההעברה.

העברות מדויקות  •
 )PDPS( בתוך המתלה מוטמעת מערכת מיצוב דינאמית חשמלית

שמאפשרת למקם את המטופל מחדש על המתלה, מה שממזער את 

הצורך בתפעול והרמה ידניים.

מטפל יחיד  •
Maxi Twin תוכנן כך שיתופעל ע”י מטפל יחיד ללא צורך בעזרת 

מטפל נוסף.

משקל אלקטרוני )אופציונאלי(  •
מאפשר למטפל לשקול את המטופל בעת ביצוע העברה.

www.arjo.com



Key features

HIGH-FRICTION SOLUTION
The friction solution reduces swinging of 
the spreader bar during patient transfers.

POWERED DPS
The powered dynamic positioning  system 
(PDPS) minimises manual handling and 
improves precision when positioning  
the patient.

SCALE (OPTION)
Optional suspended scale supports  
an efficient weighing routine.

RANGE OF SPREADER BARS
The choice of different loop spreader 
bar sizes and a 4-point spreader bar with 
powered DPS offers options for patients 
with different needs.

MANOEUVRABILITY
The twin-mast design distributes 
the weight evenly, and the large 
 handholds enable caregivers to 
manoeuvre the lifter.

ERGONOMIC HANDLING
The Maxi Twin dual mast provides 
convenient positioning handles to suit 
caregivers of different heights.
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SPACE REQUIREMENT

Blue area shows the minimum working area required to enable the caregiver to use the floor 
lifter ergonomically from one side.

Light blue area shows extension of working area required to facilitate activities from either 
side to provide adequate access for the patient, floor lifter and caregiver.

ACCESSORIES
Wide selection of spreader bars

Wide range of special purpose slings and flites (disposable slings)

Optional: suspended scale

Arjo disinfectants

PRODUCT INFORMATION
Max safe working load 182 kg 400 lb

Lifter weight (with spreader bar and battery) 58 kg 126 lb

Max lifting height 1460 mm 57 5/8 in

Min lifting height 230 mm 9 1/8 in

Lifting stroke 1230 mm 48 1/2 in

Min total storage height 1370 mm 54 in

External width legs closed 755 mm 29 3/4 in

External width legs open 1371 mm 54 in

Internal width leg closed 630 mm 24 7/8 in

Internal width leg open 1231 mm 48 1/2 in

Leg clearance (floor to top of legs) 115 mm 4 5/8 in

Chassis clearance (floor to bottom of chassis) 31 mm 1 1/5 in

Lifter length 1298 mm 51 1/8 in

Turning diameter 1440 mm 56 2/3 in

Lifter protection class IP24

Hand control protection class IPX7

Battery 24V, 2.5 Ah NiMH

Battery charge indicator

Emergency stop and system failure override

Automatic safety cut-out if lowered onto an obstacle

Low-friction castors, the rear two with brakes

1700mm [67"]

3500mm [138"]

800mm [31"] 1700mm [67"]900mm [35"]

90
0m

m
 [3

5"
]

10
00

m
m

 [3
9"

]

31
00

m
m

 [1
22

"]

Drawing Information
Number: 1.5
Section: At the bed
Situiation: Transfer between bed and wheelchair with a sling lift
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PRODUCT INFORMATION
Max safe working load 182 kg 400 lb

Lifter weight (with spreader bar and battery) 58 kg 126 lb

Max lifting height 1460 mm 57 ⅝ in

Min lifting height 230 mm 9 ⅛ in

Lifting stroke 1230 mm 48 ½ in

Min total storage height 1370 mm 54 in

External width legs closed 755 mm 29 ¾ in

External width legs open 1371 mm 54 in

Internal width leg closed 630 mm 24 ⅞ in

Internal width leg open 1231 mm 48 ½ in

115 mm 4 ⅝ in

31 mm

Lifter length 1298 mm 51 ⅛ in

Turning diameter 1440 mm 56 ⅔ in

Lifter protection class IP24

Hand control protection class IPX7

Battery 24V, 2.5 Ah NiMH

Battery charge indicator

Emergency stop and system failure override

Automatic safety cut-out if lowered onto an obstacle

Low-friction castors, the rear two with brakes
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Drawing Information
Number: 1.5
Section: At the bed
Situiation: Transfer between bed and wheelchair with a sling lift

תכונות עיקריות

משקל )אופציונאלי(
משקל נתלה מובנה מאפשר דרך שקילה יעילה 

ללא צורך בהעברת המטופל למשקל חיצוני.

כושר תמרון
עיצוב שתי המוטות מפזר את המשקל 

באופן שווה, ומחזיקי היד הגדולים מאפשרים 
למטפלים לתמרן את המנוף.

תפעול ארגונומי
המוטות הכפולים של ה-Maxi Twin מספקים 
מיצוב ונוחות ע”מ להתאים למטפלים בגבהים 

שונים.

פתרון חיכוך-גבוה
פתרון החיכוך מפחית את התנדנדות המתלה 

במהלך העברת מטופלים.

מערכת מיצוב דינאמית חשמלית 
)PDPS(

מערכת מיצוב דינאמית חשמלית )PDPS( ממזערת 
את התפעול הידני הנדרש ומשפרת את הדיוק 

בעת מיקום המטופל על המתלה.

מגוון של ערסלים
אפשרות הבחירה בין גדלים שונים של לולאות 

וערסלים בשיטת 4 הנקודות )עם מערכת מיצוב 
דינאמית חשמלית( עונה על צרכים שונים של 

מטופלים שונים.

מידע על המוצר
182 ק”גמשקל מירבי

58  ק”גמשקל המנוף )כולל המתלה והסוללה(

1460 מ”מגובה הרמה מקסימלי

230  מ”מגובה הרמה מינימלי

1230 מ”מטווח הרמה

1370 מ”מגובה אחסון כולל מינימלי

755   מ”מרוחב חיצוני )תושבת רגליים סגורה(

1371  מ”מרוחב חיצוני )תושבת רגליים פתוחה(

630  מ”מרוחב פנימי )תושבת רגליים סגורה(

1231  מ”מרוחב פנימי )תושבת רגליים פתוחה( 

115    מ”ממרווח רגליים )מהרצפה עד מעל לרגליים(

31     מ”ממרווח תושבת )מהרצפה עד תחתית התושבת(

1298 מ”מאורך המנוף

1440 מ”מקוטר סיבוב

IP24רמת אטימות נגד רטיבות

IPX7רמת אטימות שלט

24V, 2.5 Ah NiMHסוללה

חיווי טעינה

מעצור חירום ומעקף כשל מכשור

מעצור ביטחון אוטומטי במקרה שבעת הנמכה המתלה נתקל במכשול

גלגלי חיכוך נמוך, השניים האחוריים עם בלמים

אביזרים
מבחר ערסלים שונים

מגוון רחב של מתלים 

אופציונאלי: משקל אלקטרוני נתלה

Arjo חומרי חיטוי של

השטח הנדרש

האזור הכחול מראה את אזור העבודה המינימלי הנדרש ע”מ לאפשר למטפל להשתמש במתלה 
הרצפתי באופן ארגונומי מצד אחד של המיטה.

האזור התכלת מראה את אזור העבודה המורחב שנדרש ע”מ לאפשר ביצוע פעולות משני צידי 
המיטה, כדי לספק גישה הולמת למטופל, למתלה ולמטפל.

נובמבר 2019. בציוד זה, ובכלל במוצרים המסופקים ע”י Arjo, יש להשתמש בחלקים מבית Arjo בלבד, שיועדו למטרה הספציפית הזו בלבד. משום שהמדיניות שלנו מתפתחת לאורך 
.Arjo הזמן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות עיצובים ומפרטים ללא התראה מוקדמת. כל המסומן ב-® ו-™ הוא סימן רשום השייך לקבוצת
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