
Elevadores Passivos
Soluções para transferências seguras



O Maxi Move, sistema de elevação móvel mais completo que está disponível no mercado, 
é um sucesso comprovado em unidades de cuidados de todo o mundo. A ArjoHuntleigh 
melhorou o Maxi Move para torná-lo um ativo ainda mais valioso para os unidades de 
cuidados de saúde de todos os tipos.

Informações do produto

Carga máxima segura 227 kg

SWL máx., se equipado com o braço de elevação prolongado 130 kg

Peso 70 kg

Curso de elevação 1315 mm

Altura de elevação mínima (DPS médio) 225 mm

Altura de elevação máxima (DPS médio) 1540 mm

Altura do chassi 117 mm

Com rodízios de baixa altura 102 mm

Largura externa com pernas fechadas 718 mm

Largura interna com pernas abertas 1074 mm

Classe de Proteção 
Elevador IPX4

Comando Manual IPX7

Bateria 24 V, 5,5 Ah. de chumbo-ácido selada

Indicador de descarga de bateria (BDI)
Apresenta a carga que resta e indica quando a bateria tem que ser carregada

Contador de assistência - Apresenta o total do tempo de uti l ização (horas)

Ativação manual em caso de falha do sistema

Corte de segurança automático se encostar num obstáculo ao baixar

Rodízios de baixa fr icção (rodízios posteriores com travas)

Maxi Move: flexibilidade, estabilidade, confiança...

Uma abordagem vertical
O Maxi Move oferece uma solução diferente - SVE (Sistema Vertical Estável) - que se baseia numa ação de elevação vertical que 
proporciona transferências seguras, confortáveis e dignas. O braço telescópico de ação dupla oferece uma grande amplitude: 
pode alcançar uma posição extremamente alta ou extremamente baixa.

Uma base estável para pesar o paciente
A estabilidade do Maxi Move fornece um suporte sólido para as rotinas de mobilização cotidianas, bem como para tarefas mais 
exigentes, tais como a transferência de pacientes pesados ou a elevação de pacientes na posição supina em macas.

Uma ótima solução para a elevação 
sentada...

...para elevação supina... ...ou para sessões de deambulação.



Maxi 500 & Minstrel: soluções econômicas

O Maxi 500 & Minstrel combinam a tecnologia de elevação comprovada com os mais 
recentes padrões de segurança, proteção e conforto, tanto para o paciente quanto 
para o cuidador. Compatíveis com uma linha completa de slings de posição sentada, 
os elevadores elétricos, permitem que os cuidadores concentrem toda sua atenção no 
paciente durante as rotinas de movimentação.

Principais características 
• Braço com baixo alcance permite que seja mais fácil retirar uma pessoa do chão.
• Ao empurrar/puxar com alças ergonomicamente projetadas, o esforço do cuidador é reduzido.
• Rodízios de baixo atrito oferecem excelente manobrabilidade e um transporte sem esforço.
• Controles duplos permitem ao cuidador operar o elevador através do comando ou do painel de controle da coluna.
• Uma balança eletrônica opcional instalada no braço do produto é conveniente e maximiza a altura de elevação.

Informações do produto

Carga máxima segura 227 kg

Peso total 53 kg

Altura total do elevador 1334 mm

Altura de elevação 660-1830 mm

Altura do chassi 110 mm

Largura externa com pernas fechadas 635 mm

Largura interna com pernas abertas 910 mm

Rodízios de baixo atrito, sendo que os rodízios traseiros possuem freios

Bateria 24V 4Ah

Duas baterias e um carregador são fornecidos com cada Maxi 500

Classe de Proteção
Comando IP67

Elevador IPX4

Parada de emergência e supressão de falhas no sistema

Informações do produto

Carga máxima segura 190 kg

Peso total 57 kg

Comprimento total 1275 mm

Altura de elevação 625-2000 mm

Altura do chassi 110 mm

Largura externa com pernas fechadas 620 mm

Largura interna com pernas abertas 925 mm

Rodízios de baixo fricção, os dois traseiros com trava

Bateria 24V 4Ah

Uma bateria e um carregador são fornecidos com cada Minstrel

Classe de Proteção
Comando manual IP67

Elevador IPX4

Parada de emergência e supressão de falhas no sistema

... with people in mind

Maxi 500

Minstrel
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Getinge Group  
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200                                                                   
01140-130 - Barra Funda | São Paulo, SP - Brasil  

Telefone: +55 (11) 2608-7400                                      

www.getingegroup.com                                


