
Personløfter 
Carina 350
EE/EM

Den mobile løfteren Carina350EM/EE er utviklet for å dekke de fleste 
personløfterbehov. Bruksområdet for personløfteren er løft fra sittende eller liggende 
posisjon. Carina350EM/EE er sammenleggbar og dermed enkel å transportere 
og oppbevare. Carina350EM har manuell justering av beinbredden, mens på 
Carina350EE er dette elektrisk.



Carina 350 
EE/EM

tEknisk inforMasjon
Materiale: Pulverlakkert stål

Høyde, nedfelt: 370 mm

Benbredde, nedfelt: 645 mm

Høyde, oppfelt: 1265 mm

Benlengde, totalt: 1110 mm

Benbredde, yttermål: 645-1060 mm

Benbredde, innermål: 550-980 mm

Benspredning, Carina350EM: Manuell

Benspredning, Carina350EE: Elektrisk

Vekt, med batteri, Carina350EM: 34,5 kg

Vekt, med batteri, Carina350EE: 36 kg

Safe working load: 165 kg

Kjørehåndtak, justerbar høyde: 1020-1120 mm

Løftehøyde, min-maks: 550-1650 mm

Løftehastighet, uten last: 23 mm/s

Løftehastighet, med last: 21 mm/s

Nødsenking: Manuell och elektrisk

Hjulstørrelse: Ø 75 mm

Batterikapacitet9 2 x 12V 2,9 Ah

IP-klasse: IPX4

Løftebøyle, materiale: Pulverlakkert stål

Lyftbygel, bredd:  45 mm

Hovedprodukt Varenummer
Carina350EM mobil løfter med mekanisk 
benspredning

60600011

Carina350EE mobil løfter med elektrisk 
benspredning

60600001 

En fleksibel løsning for de fleste løftebehov

Carina350 er en sammenleggbar, mobil personløfter 
som er tilpasset for sikre og enkle løft av brukere 
som veier opp til 165 kg. Carina350 leveres med 
manuell eller elektrisk benspredning. Carina350 
tilbyr en unik kombinasjon av funksjon, prestanda, 
økonomi og kvalitet. Carina350 leveres komplett og 
klar til bruk.  

Enkelhet og ergonomi for medhjelperen

Carina350 har i standardversjon 75 mm lettrullende 
hjul foran og bak samt lås på de bakre hjulene. 
Det justerbare kjørehåndtaket sikrer god ergonomi 
for medhjelper.
Håndkontrollen har tydlig merkede knapper for hev 
og senk, samt benspredning for Carina350EE.

fleksibel

Carina350 har yttermål som er tilpasset bruk i 
situasjoner og lokaler med begrenset plass.
Til tross for det nette formatet tilbyr Carina350 en 
høy løftehøyde for en sammenleggbar løfter,
hele 1.650 med mer.
Det totale løfteområdet er også ivaretatt slik at 
Carina350 klarer løft fra gulv, seng og stol.
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