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Diana II Comfort

Voor  comfortabele en veilige 
transfers
Diana II Comfort is een stabiele, elektrisch bedienbare tillift 
met een hoog maximaal gebruikersgewicht zodat personen 
tot 230 kg comfortabel ondersteund kunnen worden tijdens 
het tillen. Onze uitgebreide collectie van tilbanden met vei lige 
E-clips biedt de  gewenste ondersteuning. 

Tillen vanaf het bed, in/uit een (rol)stoel, 
op/af het toilet en zelfs vanaf de vloer zijn 
voorbeelden van de vele tilsituaties waarin 
Diana II Comfort ondersteuning biedt.  
Deze tillift is geschikt voor vele cliënten, 
variërend in lengte en gewicht, door de 
hoge belastbaarheid, het grote tilbereik 
van de hefarm en het verstelbare kanteljuk. 

Het tillen met het kanteljuk maakt het 
mogelijk de cliënt in de gewenste lig- of 
zithouding te brengen. Een praktisch 
oplossing biedt het handmatig bedienbare 
juk, die drie standen biedt, lig, half-zit of zit. 
Voor intensief gebruik wordt een elektrisch 
kanteljuk aangeraden, waarin iedere hoek 
tussen lig en zit mogelijk is. Deze heeft 
een rotatiepunt zodat de cliënt eenvoudig 
en veilig 360 graden gedraaid kan worden. 
Hierdoor wordt het gebruikersgemak 
enorm vergroot. 

De elektrisch bedienbare pootspreiding 
maakt het mogelijk de tillift om een 
stoel/toilet te plaatsen om zo dicht 
mogelijk bij een cliënt te komen zodat 
de transfer ergonomischer verloopt. Het 
manoeuvreren van de tillift verloopt 
soepel door de kwalitatief hoogwaardige 
dubbele zwenkwielen met een grote 
diameter. Dit, en vele andere factoren, 
maken Diana Comfort II, een duurzaam 
kwaliteitsproduct. 

De optimale ondersteuning kan geboden 
worden door Diana Comfort II te combineren 
met een van onze tilbanden. Uniek aan onze 
tilbanden is de bevestiging middels een 
E-clip. De universele E-clip is een bewezen 
bevestiging voor een tilband aan een tillift, 
waardoor de kans op fouten aanzienlijk wordt 
verkleind. Onze tilbanden bieden optimale 
ondersteuning voor extra betrouwbare, 
comfortabele en veilige transfers.

Betrouwbaar

Maximaal 
gewicht 230 kg

Groot tilbereik
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Accessories Gebruik Kenmerken

Full Body Sling E-clip Soft
Biedt volledige ondersteuning 
en draagt bij aan een com-
fortabele en veilige transfer 
van de cliënt. Bevestiging aan 
de tiltillift geschiedt middels 
onze E-clip.  
25010C-X (25005C-X in Net)

Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan 
cliënten tijdens het tillen 
vanaf het bed en helpt bij het 
positioneren in bed.

Zwenkwielen
2 dubbele, beremde 
zwenkwielen (Ø 125 mm, 
achter) en 
2 dubbele, ongeremde 
zwenkwielen (Ø 100 mm, 
voor).

Columbus Sling E-clip
Als Full Body Sling en biedt 
zelfs ondersteuning onder 
het zitvlak van de cliënt.
Artikelnummer 25040C-X

Van en naar de stoel
Geschikt voor het 
 transfereren van en naar een 
(rol) stoel en het positioneren 
van de cliënt op een stoel 
naar keuze.

Handbediening
Vanzelfsprekende hand-
be diening, gemakkelijk 
in gebruik, ergonomisch 
ontwerp met duurzaam 
spiraalsnoer.

Toileting Sling E-clip
Comfortabele en stevige 
toiletsling. Ideaal voor het 
transporteren van cliënten 
van en naar het toilet bezoek.
Artikelnummer 25085C-X

Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan 
cliënten tijdens het tillen 
vanaf de vloer. 

Vergrendeling
Vergrendeling voor rotatie 
van het elektrisch bedien-
bare kanteljuk voor extra 
veiligheid.

Zachte bekleding voor juk
Mogelijkheid om het juk te 
bekleden daar waar gewenst.
Artikelnummer 50866

Toiletbezoek
Geschikt voor het transfere-
ren van en naar het toilet. 

Batterij
Extern oplaadbare batterij 
met Linak componenten.

Technische specificaties

Specificaties Diana II Comfort 4ESB
90560

Diana II Comfort 4MSB
90559 Specificaties Diana II Comfort 4ESB

90560
Diana II Comfort 4MSB 
90559

Lengte onderstel 1300 mm 1300 mm

Breedte onderstel 670 mm 670 mm

Hoogte mast 1350 mm 1350 mm

Min. Breedte poot-
spreiding (intern/extern)

520 - 670 mm 520 - 670 mm

Max. Breedte poot-
spreiding (intern/extern)

1030 - 1180 mm 1030 - 1180 mm

Hoogte duwbeugel 950 - 1270 mm 950 - 1270 mm

Draaicirkel 1440 mm 1440 mm

Diameter wiel
125 mm (achter, beremd), 
100 mm (voor)

125 mm (achter, beremd), 
100 mm (voor)

Onderstel hoogte 115 mm 115 mm

Tilliftbereik 680 - 1960 mm 680 - 1960 mm

Max. tilvermogen 230 kg 230 kg

Gewicht product 66 kg (incl. 4ESB) 66 kg (incl. 4MSB)

Juk kantelhoek -17 tot + 42 graden 13, 29, 45 graden

Juk rotatie
360 graden
met vergrendelling

360 graden

Oplaadbare batterij 
(incl. laadsnoer)

Capaciteit 2,9 Ah Capaciteit 2,9 Ah

Materiaal frame Poedergecoat staal Poedergecoat staal

Nooddaal functie Ja Ja

Handbediening
hoog/laag, pootspreiding, 
batterij status, service 
indicator

hoog/laag, pootspreiding, 
batterij status, service 
indicator

Certificering CE, ISO 10535 CE, ISO 10535
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