
STELLAR/170

DEN NYE STELLAR MED 170 KG 
LØFTEKAPACITET
Vi har beholdt de bedste features fra vores best-seller inden for 
stålifte og tilføjet nye detaljer og forbedringer.  
Forventes frigivet maj 2020 

Se alle ændringerne på næste side.

Opgrader din Stellar/160
med et ombygningskit

For mere information, kontakt os på 
info@winncare.dk eller 7027 3720



MERE SIMPEL STYRE-
BOKS
For at gøre den nye Stellar så 
brugervenlig som muligt har 
vi valgt en styreboks uden dis-
play. Hermed er styreboksen 
mere overskuelig og simpel. 

EASY CLEAN-PRINCIP
Da vi redesignede Stellar, havde hygiejne høj pri-
oritet. Derfor har følgende dele nu fået mere rene 
overflader uden kanter, hvilket gør det væsentlig 
nemmere at rengøre liften:
• Basen
• Benene
• Aktuatorbeslaget
• Stempelstanden over nødfiret

FODPLADE
For at udnytte hele overfladen 
har vi designet fodpladen på 
den nye Stellar uden udskæ-
ring. 
På denne måde kan brugeren 
placere sine føder, hvor det fø-
les mest naturligt. 

SKRUEGREB
Til den nye Stellar har 
vi valgt et stjerneformet 
skruegreb for nemmere 
og ergonomisk bedre ju-
stering af knæstøtten.  

LINAK AKTUATOR
Til den nye Stellar har vi valgt 
en mindre og langt mere 
diskret aktuator end den for-
rige.

NY HÅND-
BETJENING
Funktionerne er de 
samme, men med sit 
nye design og form 
er den nye hånd-
betjening til Stellar 
mere handy og over-
skuelig end den for-
rige. LEDNINGSHOLDER

Vi har redesignet  led-
ningsholderen og 
placeret den bag ved 
styreboksen. 
Den nye ledningsholder 
kan bestilles separat og 
monteres på andre typer 
lifte. 
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MANUELT NØDFIR
Vi har redesignet og flyttet det manuelle nød-
fir, så det er væsentligt nemmere at betjene.   

MINDRE MELLEMRUM
Af sikkerhedsmæssige årsa- 
ger er mellemrummet mellem 
basen og fodpladen nu min-
dre  

LØFTEARM
For et mere naturligt og ergonomisk korrekt 
bevægelsesmønster har vi redesignet løfte-
armen ved at forkorte den og tilføje vandrette 
håndtag på hver side. 

Den nye løftearm bidrager til et mere behageligt 
løft samt bedre udnyttelse af sejlets egenskaber.

Tidligere var det ofte nødvendigt at reposi-
tionere brugeren i stolen efter nedsækning.
Nu er bevægelsesmønsteret mere naturligt, 
og brugeren placeres mere korrekt i sædet.

https://vimeo.com/winncarenordic/review/389691184/82ff73c9af
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