
מנוף ההרמה הרצפתי מסוג Maxi 500 מיועד לסייע 

למטפלים בשינוע מטופלים בעלי קשיי ניידות הנמצאים 

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

כושר הרמה  •
עד משקל מירבי של 227 ק”ג.

ידידותיות למשתמש  •
המתלה זמין בתצורת 2 נקודות תליה או כמערכת 4 נקודות תליה 

.)DPS( Arjo דינאמית של

שליטה כפולה  •
ניתן לשלוט ב-Maxi 500 מהתורן או באמצעות שלט, מה שמאפשר 

למטפל להישאר קרוב למטופל עת שהוא מתפעל את המנוף.

פשטות  •
קל להבנה וקל לתפעול. 

אפשרות שקילה  •
בזכות הטמעת פוקנציית המשקל למנוף, אין צורך להעביר את 

המטופל למשקל אחר כדי לשקול אותו, מה שמקל הן על המטפל 
והן על המטופל.

MOBILE PASSIVE SLING LIFTERמנוף הרמה רצפתי

Maxi 500®

Maxi 500 floor lifter has been designed  
to help caregivers transfer dependent  
patients or residents in hospitals, nursing 
homes, homecare environments or other 
assisted living centres.

• Lifting capacity 
Safe working load of 227 kg (500 lb).

• Familiarity 
Spreader bar is available in 2-point loop configuration,  
or Arjo 4-point manual dynamic positioning system (DPS).

• Dual controls 
Maxi 500 can be operated from the mast or with the hand 
 control, enabling the caregiver to stay close to the patient  
while operating the lifter. 

• Simplicity 
Easy to understand and simple to operate.

• Scale option 
Integrating weighing into transfer procedures can eliminate an 
additional transfer to a fixed scale, which makes the routine 
easier for both patient and caregiver. 

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.
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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.

www.arjo.com



Key features

ACCESSORIES

2-point loop spreader bar

4-point manual dynamic positioning system (DPS) spreader bar

Optional: suspended scale

Arjo disinfectants

PRODUCT INFORMATION

Max safe working load 227  kg 500 lb

Lifter weight (with spreader bar and battery) 57 kg 126 lb

Max lifting height 1860 mm 73 1⁄4 in

Min lifting height 650 mm 25 5⁄8 in

Lifting stroke 1210 mm 47 5⁄8 in

Min total storage height 1320 mm 52 in

External width legs closed 680 mm 26 ¾ in

External width legs open 1080 mm 42 ½ in

Internal width leg closed 550 mm 21 ⅔ in

Internal width leg open 950 mm ⁄

120 mm 4 3⁄4 in

28 mm 1 1⁄8 in

Lifter length 1140 mm 44 7⁄8 in

Turning diameter 1330 mm 55 ⅜ in

Lifter protection class IP24

Hand control protection class IPX7

Battery 24V, 4 Ah

Battery charge indicator

Service meter – displays the total time in use (hours)

Emergency stop and system failure override

Automatic safety cut-out if lowered onto an obstacle

Low-friction castors, the rear two with brakes

  

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.
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Drawing Information
Number: 1.5
Section: At the bed
Situiation: Transfer between bed and wheelchair with a sling lift
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תכונות עיקריות

זרוע יציבה
פתרון זה מצמצם את אפקט הנדנוד של 

המתלה בעת שינוע מטופלים. 

משקל )אופציונאלי(
משקל נתלה אופציונאלי מאפשר דרך שקילה 

יעילה ללא צורך בהעברת המטופל למשקל 
חיצוני.

גלגלים בעלי חיכוך נמוך
גלגלים בעלי חיכוך נמוך, ובשניים האחוריים 

קיימים בלמים שייעודים לקבע את המנוף בעת 
אחסון ובעת הרמת מטופל.

שליטה כפולה
בנוסף לשליטה באמצעות בקר היד, ניתן לתפעל 

  Maxi 500-את הפונקציות האלקטרוניות של ה
גם באמצעות לוח הבקרה על התורן.

תושבת רגל מתכווננת
תושבת הרגל המתכווננת, שניתן לתפעל 

מהשלט, מאפשרת גישה להעברת מטופלים 
לכיסאות רחבים, כיסאות גלגלים או שירותים/

מתקנים לעשיית צרכים.

מידע על המוצר

227 ק”גמשקל מירבי

57 ק”גמשקל המנוף )כולל המתלה והסוללה(

1860 מ”מגובה הרמה מקסימלי

650 מ”מגובה הרמה מינימלי

1210 מ”מטווח הרמה

1320 מ”מגובה אחסון כולל מינימלי

680 מ”מרוחב חיצוני )תושבת רגליים סגורה(

1080 מ”מרוחב חיצוני )תושבת רגליים פתוחה(

550 מ”מרוחב פנימי )תושבת רגליים סגורה(

950 מ”מרוחב פנימי )תושבת רגליים פתוחה( 

120 מ”ממרווח רגליים )מהרצפה עד מעל לרגליים(

28 מ”ממרווח תושבת )מהרצפה עד תחתית התושבת(

1140 מ”מאורך המנוף

1330 מ”מקוטר סיבוב

IP24רמת אטימות נגד רטיבות

IPX7רמת אטימות שלט

24V, 4 Ahסוללה

חיווי טעינה

מד שימוש – מציג את זמן השימוש הכולל במוצר )שעות(

מעצור חירום ומעקף כשל מכשור

מעצור ביטחון אוטומטי במקרה שבעת הנמכה המתלה נתקל במכשול

גלגלי חיכוך נמוך, השניים האחורים עם בלמים

אביזרים

מתלה 2 לולאות

)Arjo )DPS מתלה במערכת 4 הנקודות הדינאמית של

טווח רחב של ערסלים

אופציונאלי: משקל 

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, למנוף 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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