
NORA Alu POWERMOVE CARLO Alu 

Gekozen voor de raamovereenkomst voor de aankoop van tilliften 
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Flexibele actieve tillift. Onze NORA Alu is de ideale opstahulp, ook voor kleine 

bewoners met een lichaamslengte tot 1,60m. Extra bevestigingspunten aan het 

juk en de in hoogte verstelbare flexibele kniesteun zorgen voor veilig en 

comfortabel tillen, zonder druk in de oksels of op de rug, ongeacht de 

lichaamsgrootte van de bewoner. 

NORA Alu 
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1. Twee aanhechtingspunten voor kleine bewoners 

2. Twee handvaten voor optimale grip 

3. In hoogte verstelbare en flexibele beensteunen voor optimaal comfort 

4. Hoogwaardige, gesloten zwenkwielen voor een uitstekende verrijdbaarheid  

5. Dezelfde LINAK batterijen op al onze tilliften met duidelijk monitoring van de overblijvende 

capaciteit 

6. Veiligheidsclips op alle onze tilbanden 
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CARLO Alu 185 EP 

Effectieve verlichting in de dagelijkse zorg. 
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Met de elektrisch in hoogte verstelbare passieve boogtillift CARLO Alu EP 185 met 

elektrisch positionerinssysteem kan de zorgverlener de bewoner moeiteloos, 

nauwkeurig en zonder krachtsinspanning transfereren. De CARLO heeft een groot 

tilbereik (centraal aanhechtingspunt 2085mm), een grote reikwijdte en is dankzij 

zijn aluminium chassis en kwaliteitsvolle gesloten zwenkwielen van 10cm heel 

goed verrijdbaar.   

 Heel grote reikwijdte 

 - Veel beenruimte, ook bij het 360°roteren 

 - Ideaal om bewoners is een diepe zetel of rolstoel met beensteunen te positioneren 

 - Tillen vanop de grond mogelijk   

2. Heel goed verrijdbaar door aluminium chassis en grote gesloten zwenkwielen 

 Standaard met 4punts kanteljuk, optioneel verkrijgbaar met 2puntsjuk 

 Capaciteit 185kg 

 Dezelfde LINAK batterijen op al onze tilliften met duidelijk monitoring van de overblijvende 

capaciteit 

 Veiligheidsclips op alle onze tilbanden 
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POWERMOVE 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjoyincare.com%2Fproducten%2Ftilbanden-passief%2Fvip-coolplus&psig=AOvVaw2tVhfpTMQtLYkf5b55yJH6&ust=1581328852052000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiHgJ2bxOcCFQAAAAAdAAAAABAE
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Een kolomtillift met een enorm bereik. Met de PowerMove kan je bewoners verplaatsen 

en positioneren zonder extra fysieke belasting.   

De PowerMove is standaard uitgerust met een 4-punts elektrisch kanteljuk maar kan 

ook uitgerust worden met een 2-puntsjuk. 

• Het grote bereik zorgt ervoor dat bewoners op alle 

niveaus kunnen worden getild, van liggend op de 

grond tot elke gewenste hoogte 

• Tillen tot 200 kilo 

• Het elektrisch verstelbare onderstel voor een goed 

bereik bij brede zetels 

• Dezelfde LINAK batterijen op al onze tilliften met duidelijk monitoring van de 

overblijvende capaciteit 

• Veiligheidsclips op alle onze tilbanden 

Belangrijke opties: 

• Touch & Move Manoeuvreren met een tillift zonder fysieke belasting 

• Flexjuk: Meer comfort tijdens het toiletbezoek voor de bewoner en minder fysieke be-

lasting voor de verzorger. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjoyincare.com%2Fproducten%2Ftilliften-passief%2Fpowermove-touchmove&psig=AOvVaw2tVhfpTMQtLYkf5b55yJH6&ust=1581328852052000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiHgJ2bxOcCFQAAAAAdAAAAABAz
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Tilbanden 

Transfertilband 

• Hoogwaardig nylonmateriaal 

• Veiligheidsclips 

• Gepolsterde beenflappen 

• Hoofdsteun 

Comforttilband 

• Ademende nylon-katoen samenstelling 

• Veiligheidsclips 

• Gepolsterde beenflappen 

• Hoofdsteun 

• Zachte geïntegreerde baleinen 

Badtilband 

• Hoogwaardig geperforeerd nylonmateriaal 

• Veiligheidsclips 

• Gepolsterde beenflappen 

• Hoofdsteun 

Toilettilband 

• Hoogwaardig nylonmateriaal 

• Veiligheidsclips 

• Gepolsterde beenflappen 

• Armkussens 

• Hoofdsteun 

Actieve tilband 

• Armkussens 

• Rugdeel met antislipbekleding 

• Gepolsterde veiligheidgordel 

• Veiligheidsclips 
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Onze tilbanden zijn verkrijgbaar: 

Met clips of met lussen 

In meerdere maten 

Onze tilbanden zijn uitgerust met veiligheidsclips met een mechanisme om 

accidenteel loskomen van de tilband helemaal uit te sluiten. 

Deze veiligheidstips zijn compatibel met andere tilliften met een clipsysteem. 

Gepolsterde beenflappen zorgen voor extra comfort bij de bewoners, zeker in zit, 

omdat dat dan nagenoeg heel het gewicht van de bewoner hierop rust.  

De gepolsterde beenflappen zorgen er ook voor dat de tilband ter hoogte van de 

benen niet kan oprollen, waardoor een optimaal contactoppervlak gegarandeerd 

is. 

Individuele ontwerpen, zoals bijvoorbeeld voor enkelvoudige of dubbele beenamputatie, zijn mogelijk bij intensief 

overleg. Ongeacht of het voor een speciaal ontwerp is of met bijzondere materialen - wij vinden altijd de perfecte op-

lossing! 

Maatwerk op vraag! 

Voor elke bewoner een individuele oplossing. 



BEKA Hospitec bv 

Oude Baan 46   

B-2550 Kontich 

0473/93 02 35 

info@beka-hospitec.be 

Veiligheid 

Zowel op het gebied 

van hygiëne als 

ergonomie is de 

veiligheid van de 

bewoner en 

zorgverlener de 

prioriteit. 

      

Made in Germany 

Gebruik van 

hoogwaardige 

materialen en “made 

and designed in 

Germany” 

waarborgen een hoog 

kwaliteitsniveau. 

      

Design 

Bij het ontwerpen van 

elke zorginstelling 

staat “huiselijkheid en 

een strak design” 

hoog op de 

prioriteitenlijst, bij ons 

is dat niet anders! 

      

Comfort 

Het comfort en 

gebruiksgemak voor 

zowel de bewoner als 

de zorgverlener staan 

centraal bij het 

ontwikkelen van elk 

product. 

      

Onze nieuwe website is online! Bezoek ons op: 

WWW.BEKA-HOSPITEC.BE  

BEKA Hospitec bv is de Belgische vestiging van de Duitse fabrikant van technische 

hulpmiddelen voor zorginstellingen. Onze producten worden gekenmerkt door een modern 

en verfijnd ontwerp en de hoogste afwerkingskwaliteit. Met onze meer dan 50 jaar ervaring 

ondersteunen we planners, architecten en besluitvormers bij de inkoop van hoog-laag baden 

en verschillende soorten tilliften. Onze klanten waarderen onze brede expertise en knowhow, 

onze kwaliteit en betrouwbaarheid. 


