
Løftebøjler til Luna

2-punkts løftebøjler
Til Luna med bajonet og strop

Fås i målene 360/480/580 mm

Lige 2-punkts løftebøjler
Til Luna med bajonet

Fås i målene 360/480/580 mm

3-punkts løftebøjle
Til Luna med bajonet og strop

4-punkts løftebøjle
Til Luna med bajonet og strop

3-punkts elektrisk løftebøjle
Til Luna 275 kg

Løftebøjler til Luna Twin, 400 kg
Løftebøjle og fleksible side-løftebøjler

fås i målene 360/480/580 mm

Rum-til-rum 2- punkts løftebøjle
Til Luna 275 kg

Fås i målene 360/480/580 mm



Et bredt udvalg
Komplet udvalg af løftebøjler i forskellige størrelser og modeller der passer til alle 
omsorgsbehov og forflytninger. 
• Imødekommer standardløft og bariatriske løft
• Patenterede sejlkroge
• Stor anvendelighed til specifik og generel brug
• Let udskiftning tillader mange former for brug
• Optimal støtte og komfort under forflytning, kombineret med Winncare Nordics 
   brede sejl-program

2-punkts løftebøjle  
til Luna med bajonet

Løftebøjle til Luna med strop føres ind i lift-
enheden, drejes rundt og løftebøjlen er fastgjort. 
Luna har en dobbelt sikkerhedsfunktion, idet 
liften ikke kan køre, hvis løftebøjlen til ikke er 
påsat korrekt i liftenheden. 

2-punkts løftebøjle 360 mm 480 mm 580 mm

Til Luna med bajonet 015-02129 015-02126         015-02128

Til Luna med strop 015-02108  015-02110      015-01968              

2-punkts løftebøjle (lige) 360 mm 480 mm 580 mm

Til Luna med bajonet                                015-02113 015-02114 015-02116

Rum-til-rum løftebøjle 360 mm 480 mm 580 mm

Til Luna 275 kg 015-02117 015-02118 015-02119

3-punkts løftebøjle                     

Til Luna med bajonet 015-02106                 

Til Luna med strop     015-02104                       

4-punkts løftebøjle

Til Luna med bajonet 015-02102

Til Luna med strop     015-02100

3-punkts elektrisk løftebøjle

Til Luna 275 kg 015-02112

Luna Twin (400 kg) løftebøjler 360 mm 480 mm 580 mm

2-punkts-løftebøjle 015-02206 015-02204 015-02202

Fleksible side-løftebøjler 015-02036 015-02037 015-02038
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Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. 
Winncare Nordic forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne. Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. 

Sejlpåsætning: Med et let tryk ned låses Winncare 
Nordics patenterede kroge på løftebøjlen.
Træk op for at åbne krogen igen.

Stroppens løkke kan 
også bruges til at åbne 
og lukke krogen før og 
efter brug.

Varenumre


