
PowerMove 
Veelzijdige kolomlift voor passief tillen  
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De PowerMove is een veelzijdige kolomlift met een modulaire opbouw voor passief tillen.  

De PowerMove Mini is uitgerust met een lange tilarm voor een groot bereik naar diepe geriatrische zetels en 

heeft een maximaal tilvermogen van 150kg. Met de standaard versie van de PowerMove kan u bewoners tillen 

tot 200kg.    

Met de Touch&Move versie is zwaar duwen en trekken echt niet meer nodig! Deze tillift is voorzien van een 

elektrische rijondersteuning en voorkomt ongewenste fysieke belasting voor verzorgenden.  

Is wegen van bewoners belangrijk, dan kan de PowerMove ook uitgerust worden met een ingebouwde 

weegunit; direct wegen tijdens een transfer voorkomt extra handelingen en stimuleert het regelmatig registreren 

van het gewicht van alle cliënten.  

De PowerMove passieve kolomtilliften zijn standaard uitgerust met het vier-punts elektrisch kanteljuk. Met het 

Flexjuk kan u bewoners op een comfortabele manier tillen voor toiletbezoek.  

BEKA Hospitec bv verdeelt in het kader van het raamakkoord van de Koopkoepel het gamma PowerMove van 

JOYinCARE.  

PowerMove 

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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Het ontwerp van de PowerMove en PowerMove Mini biedt een comfortabel en veilig gebruik, zowel voor de zorgver-

lener als de bewoner. 

• Met het elektrisch verstelbare kanteljuk kan de bewoner in elke gewenste  zit- of lighouding gekanteld worden 

en daarna in de gewenste houding van  bed naar zit en omgekeerd verplaatst worden 

• Het grote bereik van de mast zorgt ervoor dat de bewoner op alle niveaus kan worden getild; van liggend op de 

grond tot elke gewenste hoogte van lig- of zitvlak  

• Het grote bereik van de tilarm zorgt ervoor dat alle bewoners achterin de stoel getild  kunnen worden en in het 

midden van elk bed. 

• Het elektrisch verstelbare onderstel maakt het eenvoudig de breedte aan te passen aan alle stoelen en eventuele 

obstakels onder het bed  

• Het robuuste en toch elegante ontwerp tilt bewoners tot 200 kg (PowerMove) en 150 kg (PowerMove Mini) 

PowerMove Mini 
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PowerMove Mini of PowerMove? 

Technische gegevens PowerMove Mini 
PowerMove Mini 

Touch&Move 
PowerMove 

PowerMove 

Touch&Move 

Min-Max breedte onderstel (M-K) 70-95cm 70-95cm 70-121cm 70-121cm 

Volledige lengte (G) 105cm 115cm 127cm 137cm 

Tilbereik 129cm 129cm 129cm 129cm 

Min-Max Tilhoogte (B-A) 78-207cm 78-207cm 78-207cm 78-207cm 

Bereik tilarm (F) 48,5cm 48,5cm 58,8cm 58,8cm 

Capaciteit (Flexjuk) 150kg 150kg 200kg (150kg) 200kg (150kg) 
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Keuze van tiljuk 

Standaard is de PowerMove uitgerust met een elektrisch kanteljuk. De 

zorgverlener kan hiermee de bewoner moeiteloos, nauwkeurig en 

zonder krachtsinspanning in zit- of ligpositie brengen en daarbij in 

direct contact met hem blijven. Zo kan zij/hij zich volledig op de 

bewoner concentreren, hem een extra gevoel van veiligheid geven en 

daarbij tegelijkertijd in een ergonomische werkhouding blijven. Voor het 

nauwkeurig diep positioneren van het bekken in een zetel/rolstoel is 

geen extra krachtinspanning of manuele herpositionering meer nodig.  

Door de open structuur van een kanteljuk liggen de 

aanhechtingspunten verder uit elkaar, hierdoor worden de schouders 

en de benen van de bewoner minder samengedrukt bij het tillen.   

Flexjuk 

Dit unieke elektrische kanteljuk heeft 8 ophangpunten. Dit zijn dus 4 

extra ophangpunten in vergelijking tot het normale 4-puntsjuk.  

Door gebruik te maken van de ophangpunten, ter hoogte van de 

oksels van de bewoner, ontstaat meer stabiliteit en veiligheid. De 

verbredingsstang bij de knieën biedt meer ruimte voor het verwisselen 

van kleding of incontinentiemateriaal. Voor de zorgverlener vindt het 

verwisselen dus op ergonomische hoogte plaats. 

De beenslips lopen bij het Flexjuk van binnen naar buiten langs de 

dijbenen van de bewoner. Dit verhoogt de grip op het lichaam van de 

cliënt en vergroot de opening rond het zitvlak.  

Het unieke kantelsysteem van het Flexjuk zorgt ervoor dat bewoners 

moeiteloos achterin de stoel geplaatst worden. ‘Natillen’ is niet meer 

nodig en de fysieke belasting voor de zorgverlener is minimaal.  



6 

Touch&Move 

Elektrische rijondersteuning tilliften 

Iedereen kent het wel: krappe toiletten en kamers, onaangepaste vloerbedekking en drempels. Manoeuvreren met 

een tillift zorgt voor de nodige ongewenste fysieke belasting.  

 

 

 

 

 

 

 

Touch&Move 

De ideale oplossing is een tillift met Touch&Move ondersteuning. Onder deze tilliften zit een gemotoriseerd extra wiel.  

De tillift beweegt zo in alle richtingen. De sensoren in de duwstang zorgen voor een intuïtieve aandrijving.  

Makkelijk in kleine ruimtes en comfortabel voor de bewoner. Het rijden over zachte vloeren en drempels wordt zo heel 

gemakkelijk! Totaal geen fysieke belasting meer! 

Met de Touch&Move zal de fysieke belasting afnemen en het ziekteverzuim drastisch verlagen. Een win-winsituatie! 
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Minimale fysieke belasting... 



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. 


