
Urządzenie przeznaczone dla osób, które wymagają 
natychmiastowej pomocy podczas podnoszenia i 
przemieszczania. Idealne jako tymczasowe rozwiązanie, łatwe 
w obsłudze i prostej regulacji wyjątkowo nadające się do 
indywidualnych potrzeb. Urządzenie bardzo łatwe w montażu, 
które nie wymaga dodatkowych narzędzi podczas regulacji 
wysokości i szerokości dla zapewnienia sobie indywidualnego i 
komfortowego rozwiązania.

Dopasowanie odpowiedniej wysokości urządzenia zajmuje 
tylko kilka sekund zapewniając natychmiastową gotowość do 
użycia. Teleskopowo rozsuwane prowadnice dają gwarancję 
i możliwość zastosowania urządzenia do  większości 
pomieszczeń i zapewniają rozwiązanie problemów związanych 
z podnoszeniem i przemieszczaniem w każdej sytuacji.

Rama jezdna firmy Ergolet w połączeniu z innowacyjnym 
rozwiązaniem podnośnika podwieszanego  Luna jest prostym i 
niezwykle funkcjonalnym systemem podnoszenia, stanowiącym 
idealny wybór zarówno dla prywatnych użytkowników jak i też 
instytucjonalnych odbiorców.

Rama jezdna zapewnia maksymalny udźwig do 275 kg 
wykorzystując w pełni możliwości i zakres pracy podnośnika 
podwieszanego Luna.

Zalety
Udźwig do 275kg
Regulacja wysokości i szerokości ramy
Rama umieszczona na podstawie jezdnej
Łatwy montaż i szybkie  dostosowanie do warunków 
pomieszczenia
Pełne wykorzystanie parametrów i możliwości podnośnika 
podwieszanego Luna
Tylko 1150 mm głębokości w podstawie ramy
Bajonet do montowania podnośnika Luna na stałe w zestawie

Akcesoria
Wózek do montowania podnośnika Luny przenośnie

Mobile Flex

Główne zastosowanie
Domy opieki
Szpitale
Opieka domowa

2- kolumnowa rama
Rama jezdna o regulowanej wysokości i szerokości 



Mobile Flex

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU
• Nowoczesny wygląd i funkcjonalność
• Dopasowanie szerokości do warunków lokalowych
• Łatwy montaż
• Łatwa i szybka regulacja wysokości i szerokości
• Łatwe w utrzymaniu czystości

Model Numer produktu

Mobile Flex / 3000 016-01147
Mobile Flex / 4000 016-01148

Łatwa regulacja bez użycia narzędzi

Podwójne koła z hamulcem. Łatwe 
zablokowanie poprzez lekkie 
naciśnięcie pedału hamulca

Łatwa regulacja wysokości 
(mechanizm sprężyny gazowej) 
Przyjazna, krótka instrukcja regulacji 
umieszczona na ramie.

Podnośnik podwieszany Luna 
zamontowany na ramie Mobile Flex 

MDD93/42/EEC 
Class I

Mobile Flex / 3000 Mobile Flex / 4000

Udźwig 275 kg 275 kg

a 1773,5 mm 1773,5 mm
b 2160 mm 3160 mm
c 3160 mm 4160 mm
d 122 mm 122 mm
e 1150 mm 1150 mm
f 1891 mm 1891 mm
g 2541 mm 2541 mm

Akcesoria

Wózek do montowania podnośnika Luny przenośnie 016-02021

2- kolumnowa rama
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W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i 
mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach.  
Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Artro-Med Saska:

 Tel. kom: 606 347 288

E-mail:artro.med@gmail.com 
www.artro-med.pl


