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Beskrivelse
Nova 300 NG mobil personløfter
100 mm hjul 16020102
75 mm hjul 16020105

Løfteområde
47-174 cm

Antall løft med 80 kg
ca 80

Bredde understell
64-108 cm utvendig
52-96 cm utvendig

Høyde understell
14.5 (100 mm hjul)  
11.5 cm (75 mm hjul)

Lengde understell
110 cm

Venderadius
ca 126 cm

Totaltvekt produkt
42.2 kg

Ramme
Pulverlakkert stål

Beskyttelsesklasse motor/
elboks
IP43

Beskyttelsesklasse håndkon-
troll/batteri

IP65

Oppfyller kravene i følgende 
standarder
ISO 10535 EN60601-1 EN60601-1-
2 EN 60068-2-32 MDD93/42/EEC

Maks brukervekt
180 kg

Nova 300 NG
Smart, enkel og ergonomisk
Nova Mobil personløfter hjelper brukere med nedsatt styrke og bevegelighet til å 
forflytte seg. Personløfteren er et hendig hjelpemiddel som brukes ved forflytninger 
fra seng, gulv, toalett og rullestol.

Produktets gjennomtenkte utforming gjør at det passer inn i de fleste miljøer, er lett 
å holde rent, føles trygt og sikkert i bruk. Løfteren betjenes med en håndkontroll, 
har elektrisk benregulering og stort løfteområde.

Riktig løftebøyle for enhver løftesituasjon.
Det er fire ting som avgjør valget av løftebøyle: 
brukerens bredde og vekt, fysisk form samt 
hvilken type løfter som brukes. Riktig løftebøyle 
medfører ikke kun et mer bekvemt løft for 
brukeren, men også et sikrere og mer stabilt 
løft. Løftebøylens bredde påvirker løftet og bør 
derfor være i overensstemmelse med brukerens 
skulderbredde slik at man får et jevnt og sikkert 
løft.

Bredt sortiment av løftebøyler.
Etac Nova løftebøyler leveres i fem forskjellige 
størrelser og tre ulike utførelser. Bøylene er 
enkle å håndtere og rengjøre. Alle løftebøylene 
har hurtigkopling som gjør det enkelt å bytte 
modell. Samtlige bøyler kan brukes til både 
takløfter, friløfter og mobil personløfter. Myk 
og behagelig polstring leveres som tilbehør til 
alle modeller.



Stort løfteområde
Løftearmen har stort 
løfteområde, det gjør  
løft fra gulv enklere.

Oversiktlig display
Enkel håndtering med 
nødstopp, nødsenk og 
lading. Sett støpsel i 
veggkontakt for lading.

Hurtigkobling
Enkelt å bytte løftebøyle. 
Løftebøylen får samme 
fleksible bevegelse som 
løfteren. Velg mellom fem 
forskjellige løftebøyler.

Trinnløs benregulering
Løfteren har elektrisk, 
trinnløs V-benregulering.

Funksjoner
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2-punktsbøyle,  
30 cm bred. 
Art. nr: 81560

2-punktsbøyle,  
45 cm bred. 
Art. nr: 81561

2-punktsbøyle,  
50 cm bred. 
Art. nr: 81562

Kryssbøyle, 50 x 25 cm  
Fire opphengspunkter gir ekstra stabilitet 
i løftet. Vekten fordeles over en større 
flate, hvilket bidrar til økt komfort.  
Art. nr: 81563

Kryssbøyle, 50 x 40 cm.  
Åpner hoftevinkelen ytterligere 
sammenlignet med den mindre 
kryssbøylen. Gir en mer tilbakelent 
stilling i selen.
Art. nr: 81564

Tilbehør

Polstring lyftbøyle 
Beskytter bøyle og bruker. Monteres  
med borrelås. Leveres for 30cm og 
45/50cm bøyle. 
Art. nr: 82424 (30 cm) 
Art. nr: 82423 (45/50 cm)

Polstring kryssbøyle 
Beskytter bøyle og bruker.  
Monteres med borrelås. 
Art. nr: 82425 (50x25 cm bøyle) 
Art. nr: 82426 (50x40 cm bøyle)

Bøyleholder 
For oppbevaring av bøyler og seil.  
Monteres på vegg. 
Art. nr: 81568

Nova vekt
Digital vekt som passer Etac Nova 100 
løftemotor og Nova 300 NG Personløfter. 
Maks brukervekt.  
Art. nr: 81569

Kryssbøylene skal ikke brukes i kombinasjon med seil med lav rygg.
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Et løfteprogram utviklet for pleiere
Etac designer, utvikler og markedsfører produkter, systemer og hjelpemidler for personer med 
nedsatt bevegelighet. Vi tilbyr løsninger innen produktområdene hygiene, manuelle rullestoler, 
elektriske rullestoler, mobile løftere, takløftere og ADL-hjelpemidler. Produkter som hjelper til  
og gjør folks daglige rutiner enklere. Etac ble grunnlagt 1972, og er i dag representert med egne 
salgsorganisasjoner i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritania og Nederland.  
I tillegg har Etac distributører i ca 40 land over hele verden.

Siden 80-tallet har Etac vært kjent for sine innovative produkter innen rullestoler og hygiene.  
Med vår lange historie og gedigne erfaring å støtte oss på, satser vi nå på alvor på å etablere oss  
på forflytningsmarkedet. Dette er et naturlig skritt i vår bestreben etter å gi mennesker mulighet  
til en best mulig tilværelse basert på egne erfaringer.

Etacs forflytningsprogram består av:
• Etac Nova løftesystem, som består av oppreisningsløfter, mobil løfter, friløfter, takløfter og seil

• Etac manuell forflytning

• Etac Education, opplæringsprogram

• Molifts sortiment av løftere og seil

Produktene er utviklet i nært samarbeid med pleiepersonale med lang yrkeserfaring.

Etac AS
P.boks 249, 1501 Moss
Tlf 815 69 469
Faks kundesenter 69 27 09 11
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no


