
Het ideale hulpmiddel voor veilig en moeiteloos tillen, 
herpositioneren en transfers van uw zorgbehoevende bewoners

CARLO Alu
Classic 185
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De ideale hulp bij de dagelijkse zorg ...

De CARLO Alu, Classic 185, onderscheidt zich door zijn extreem geringe gewicht, maar toch stevige constructie van aluminium en 

biedt uw bewoners en uw verzorgenden een maximum aan veiligheid en comfort.

De draagarm met 4-punts-juk kan met de handbedieningseenheid worden neergelaten tot op de vloer en waarborgt daardoor het 

veilig en probleemloos van de vloer tillen van een gevallen persoon door slechts één verzorgende. Het onderstel kan elektrisch worden 

gespreid en zorgt daardoor voor een hoog bedieningscomfort. Door de geringe hoogte van het onderstel kunnen met de CARLO Alu, 

Classic 185, probleemloos zowel baden als ziekenhuisbedden worden onderreden.

Het stevige juk is geschikt voor alle tilbanden, heeft een veiligheidssluitmechanisme voor de bevestiging van de tilbanden en wordt 

gekenmerkt door een gepatenteerde instelmogelijkheid ter vermindering van rotatie.

Onze mobiele tillift CARLO Alu, Classic 185, ondersteunt uw zorgverleners optimaal en betrouwbaar bij alle dagelijkse til- en 

transferroutines en maakt op elk moment een ergonomisch, veilig en efficiënt werken mogelijk, zonder extra belasting van het 

bewegingsapparaat door handmatig tillen en verplaatsen van de bewoner.

CARLO Alu, Classic 185
biedt een maximum aan veiligheid en comfort ...

Voordelen voor uw verzorgenden en bewoners  ...
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q Lichtgewicht constructie, omdat onderstel en hefkolom voor 

     100 % uit aluminium bestaan

q Extra licht en wendbaar te verrijden

q  Hoogwaardige, gesloten dubbele STEINCO-loopwielen

q Elektrische hoogteverstelling en elektrisch spreidbaar onderstel

q Geen onzeker makende  slinger- of draaibewegingen tijdens het tillen 

     en de transfers door de gepatenteerde instelmogelijkheid ter 

     vermindering van rotatie

q Afstandsbediening met indicator voor de laadtoestand van de accu

q Ergonomisch en gezondheidsvriendelijk werken, omdat handmatig

     tillen niet nodig is

q 4-punts-juk met veiligheidssluitmechanisme

q  Accu en laadapparaat passen op alle BEKA Hospitec tilliften

q Een grote keuze aan comfort-tilbanden in verschillende maten

q  Optioneel met patiëntenweegschaal verkrijgbaar 
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BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3  

35582 Wetzlar-Dutenhofen

info@beka-hospitec.de 

Fon +49 641- 92220-0  

Fax +49 641- 92220-20  

www.beka-hospitec.de  

BEKA Hospitec bvba 

Oude Baan 46 

B-2550 Kontich

België / Belgique 

info@beka-hospitec.be 

Tel +32 (0) 473.93.02.35  

www.beka-hospitec.be  

Technische gegevens CARLO Alu, Classic 185

Toebehoren / Opties

Onderstel (lengte/hoogte)

Inwendige breedte (gesloten/gespreid)

Uitwendige breedte (gesloten/gespreid)

Totale breedte van de tillift (onderstel gesloten)

Hefbereik

Max. patiëntengewicht

SWL

Aandrijving

1.290 mm / 125 mm

540 mm / 1.040 mm

700 mm / 1.180 mm

700 mm

1.400 mm

185 kg

185 kg

24V LINAK-aandrijving

Digitale patiëntenweegschaal

Transfertillbanden met lussen (in verschillende maten leverbaar, standaardmaten S-XXL) 

Badtillbanden met lussen  (in verschillende maten leverbaar, standaardmaten S-XXL)

Toilettillbanden met lussen (in verschillende maten leverbaar, standaardmaten S-XXL)

Reserveaccu 24 V

Extern laadapparaat voor aan de wand
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