
Raizer er en mobil løftestol som hjelper personer 
som har falt på gulvet opp på få minutter. Raizer 
kan betjenes av én hjelper og krever begrenset 
fysisk innsats utover en støttende hånd.

Min opplevelse er at
personer som har falt
føler seg tryggere på
grunn av Raizer.

– Hjemmehjelp

R AIZER ®

by Liftup



• Kan betjenes av én person.
• Er batteridrevet og løfter ved et knappetrykk.
• Sikrer et ergonomisk korrekt løft, slik at du unngår overbelastning av rygg og armer.
• Hjelper en liggende person opp i nesten stående stilling på få minutter.

• Løser stressende situasjoner, siden én hjelper kan løfte personen i hjemmet.
• Du kan raskt gå videre til neste arbeidsoppgave.
• Personen som har falt kan hjelpes ved å sende en hjemmehjelp, slik at man unngår nødalarm.
• Ingen belastning på ryggen verken for hjelper eller den som har falt.

Raizer sikrer et stabilt, trygt løft



• Enkel transport ved hjelp av to reisevesker.
• Raizer kan også transporteres på tralle, bak på sykkelen eller bæres på ryggen.
• Løft med Raizer krever minimalt manuelt arbeid.
• Enkel og rask montering rundt den liggende personen (3 min.).
• Lett å betjene på begrenset plass der det ikke er mulig å bruke personløfter.
• Raizer krever svært begrenset opplæring.
• Raizer kan lett pakkes i bil og lades i bil.
• Enkel desinfisering og rengjøring.

Minimal manuell håndtering



• Raizer er designet med fargekoder som sikrer rask montering og demontering.
• Ekstra utstyr som tralle (med trappehjul), sykkelfeste og fjernkontroll kan kjøpes i tillegg.
• Lett og rask å pakke sammen (2 min.).
• Kan brukes på alle typer harde underlag.
• Holdbart materiale gir lang levetid.
• En god, tidsbesparende investering.
• Kontakt din forhandler for mer informasjon med hensyn til ditt behov og din situasjon.

EN GOD INVESTERING,
BÅDE PRAKTISK OG
ØKONOMISK



• Løftekapasitet: maks. 150 kg.
• Løftetid: 20–30 sek.
• Egenvekt: (sete: 9 kg / ben og rygglene: 4 kg) i alt 13 kg.
• Lader (2 stk.): 12V, 90–264 V, < 20 W og 12 V biladapter.
• Antall løft ved full oppladning: 40 løft ved maks last. Ca. 100 løft ved gjennomsnittlig last.
• Ladetid: maks. 6 timer.
• Lading av tomt batteri: 10–15 min = 1 løft.
• CE-merket.
• Patentert teknologi.
• Registrert design.

Funksjoner og tekniske spesifikasjoner
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Like muligheter for alle

Liftup jobber ut fra verdiene verdighet, trygghet
og like muligheter for alle når vi utvikler 
hjelpemidler innenfor velferdsteknologi. Som 
fagperson vil du blant annet oppleve at Raizer 
kan skape stabilitet og trygghet når du skal 
hjelpe andre. Samtidig kan den også hjelpe deg 
ved å spare tid, sikre en god arbeidsstilling og 
skåne deg for overbelastning.

Grunnsteinen for arbeidet vårt i Liftup A/S er 
kontinuerlig innovasjon og utvikling av 
produkter innenfor velferdsteknologi. Liftup
ble grunnlagt i 2003, og er en 100 % privat
danskeid virksomhet.

Estetikk, design og sikkerhet er avgjørende i alt 
vi arbeider med innenfor velferdsteknologi.
Vi utvikler hjelpemidler med fokus på verdighet.
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Distributør Produsent

liftup.dk

Tlf: +47 45 21 21 52
https://www.dinehjelpemidler.no/
post@dinehjelpemidler.no

Besøksadresse: Bygdøy Alle 23, 0262 Oslo 
Postadresse:  Postboks 91 Grefsen 0409 Oslo


