
Birdie®EVO

En stærk og sikker personløfter, der klarer hverdagens forflytninger 
med optimal hensyntagen til bruger og personale

Komfort for både bruger og personale



Sikre og gode  
forflytninger

BirdieEVO yder med sit nye design og forbedrede 
egenskaber maksimal komfort. Bruger og personale 
vil opleve at forflytningen er under fuld kontrol og 
plejeren opnår en god og tryg kontakt til brugeren 
under forflytningen.

Den ergonomiske personløfter
BirdieEVO tilbyder med sit ergonomiske design en let 
manøvrering under forflytningen og løfteågets buede 
udformning giver god plads til brugerens hoved og 
skuldre.

Mere plads til brugeren
Løftearmens udformning, og den ekstra plads, der er 
skabt foran brugeren, forhindrer, at der sker stød og 
skader på knæ og skinneben.

Let håndtering og opbevaring

BirdieEVO kan let foldes sammen og eventuelt placeres 
opretstående ved opbevaring. Har du brug for at løfte 
BirdieEVO, kan denne let adskilles i to dele uden brug 
af værktøj. 

Birdie EVO



SMARTLOCK®
   Hurtigere og sikker 
udskiftning af løfteåget, 
udføres med en 
praktisk og patenteret 
quick-release funktion. 

Løftekroge
    Sikker montering af løftesejl med bløde 
og afrundede kanter på løftekrogene, 
der beskytter hænder og sejlenes 
løftestropper.

   Ergonomisk skubbebøjle sikrer kontrol og gode 
arbejdsstillinger. 

   Løfteågets smarte og enkle design sikrer lettere 
øjenkontakt med brugeren og giver tryghed under 
forflytningen.  

   Understellets kurvede design sikrer let passage 
ved kørsel gennem døråbninger, og giver gode 
muligheder for, at understellet kan gå udenom 
brede kørestole eller toiletstole. 
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   SMARTLOCK®  
Enklere og mere sikkert låsesystem

   Sejlmontering 
Hurtigt og intuitivt 

De unikke kroge på løfteåget tilsikrer, at løftesejlet 
monteres sikkert hver gang. De afrundede hjørner på 
løfteåget beskytter personalets hænder og skåner 
endvidere stropperne på løftesejlet.

   Sikkerhed  
Mere plads til brugeren 

Det nye design på løfteåget giver øget sikkerhed og 
trygge forflytninger til glæde for både bruger og 
personale.

Ny og patenteret SMARTLOCK funktion sikrer en let og 
enkel udskiftning af løfteåget uden brug af værktøj.
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Tekniske data 

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om 
anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

Totallængde Indvendig bred-
de, åbne ben 

Vægt  Totalbredde Løfte-
interval 1 

Max. 
brugervægt 

1220 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm 40 kg 180 kgBirdieEVO

115 mm 35 mm 455  mm 1400 mm 40 cyklusserBirdieEVO

Højde ben Frihøjde Højde, sam-
menklappet  

Vende- 
diameter 

*Batteri opladet til 50-100%

Farve Certifikater 

Lys grå: 
Mast, bom og 
løfteåg

RAL: 7035

Antracitgrå:
Understel og  
skubbebøjle

RAL: 7016

Invacare A/S
Søndre Ringvej 37
2605 Brøndby 
Danmark

Tlf.: +45 36 90 00 00
denmark@invacare.com
www.invacare.dk
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Batteri- 
kapacitet * 

1. Som specialprodukt, mod merpris, er en løftehøjde på 1710 mm mulig


