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Vi har beholdt de bedste features fra vores 
bestseller inden for gulvlifte og tilføjet nye 
detaljer og forbedringer:
• Skift løftebøjle uden brug af værktøj
• Højere brugervenlighed
• EasyClean: Rene linier for bedre rengøring

Lige nu kan du få 
Solar/185 til intropris. 

Se næste side for 
flere detaljer.  



Håndbetjening
Funktionerne er de samme, 
men med sit nye design og 
form er den nye håndbetje-
ning til Solar mere handy og 
overskuelig end den forrige.
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LINAK styreboks
For at gøre den nye Solar 
brugervenlig har vi valgt 
en styreboks, der er mere 
overskuelig og simpel.

LINAK aktuator
Aktuatoren på den 
nye Solar er mindre og
langt mere diskret end 
på den forrige model.

Kun 85 mm fra toppen 
af benene til gulv med 
lavbygningskittet

Lavbygningskit
Tilbehørssæt med 4 hjul; Hvis der er behov for lavere 
benhøjde, anbefaler vi vores nye lavbygningskit, som 
reducerer benhøjden med 32 mm.

Easy Clean 
Da vi redesignede Solar, havde hygiejne en 
høj prioritet. Derfor har bl.a. basen, benene og 
aktuatorbeslaget nu fået mere rene overflader uden 
kanter, hvilket gør det væsentlig nemmere at rengøre liften.

Skift løftebøjle nemt og hurtigt
Udskiftning af løftebøjle kan nu 
gøres nemt uden brug af værktøj.

 
 

Åget kan vippes 
og drejes 360o

.

Til og med 31. marts 2021 kan du få den nye Solar/185 inkl. 
48 cm 2-punkts løftebøjle til en særlig fordelagtig intropris:

Pris ved køb af 1-3 stk.: kr. 12.400/stk.
Pris ved køb af 4 stk. eller derover: kr. 10.300/stk.
Normalpris: 13.500/stk. Alle priser er ekskl. moms. 

• Bestil på mail salg@winncare.dk eller tlf. 7027 3720
• Ved bestilling, oplys venligst varenummer og ønsket antal
• Varenummer (inkl. 48 cm 2-punkts løftebøjle): 010-01400

Klik her >> 
- og se produktark 

med specifikationer 
og tilbehør

https://www.winncare.dk/pdf/solar185_fiche_DA.pdf

