
ProLift Cacero 
Kompakti ja kevyt henkilönostin  
kotihoitoon tai laitoskäyttöön  
 
ProLift Caceron laaja nostokorkeus mahdollistaa asiakkaan nostamisen 
lattialta ja sopii kaikkiin hoitoympäristöihin. 

Hyvän muotoilun ansiosta nostettavalla on riittävästi tilaa ja 
siirtokokemus on rennompi. Aukeavien jalasten väliin mahtuu tuoli 
tai pyörätuoli. Cacero taittuu kokoon ilman työkaluja kuljetuksen ja 
varastoinnin helpottamiseksi.
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Ominaisuudet:
• Sisäänrakennettu laturi ja lataustason ilmaisin
• Käsiohjain lataustason ilmaisimella
• Varoitusääni akun matalasta virtatilasta
• Matalakitkaiset renkaat
• Ahtaisiin tiloihin ja kapeisiin käytäviin sopiva kompakti  
   koko
• Helposti kokoontaitettava kuljetuksen ja varastoinnin  
   helpottamiseksi
• Vankka rakenne takaa vakauden
• Jalkapainikkeella aukaistavat jalakset
• Hätäpysäytys ja hätälasku
• Lattialta nosto mahdollista
• Matala alusta
• Noin 40 – 50 nostoa per lataus

Novacare Caceron matalakitkaiset, pehmeästi rullaavat 
renkaat hyödyntävät edistynyttä TiMotion-ohjausyksikköä, 
käsiohjainta sekä toimilaitetta, joilla on IP66-turvaluokitus. 
Nostimen kevyt paino helpottaa liikuttelua ja nostaa 180 kg:n 
kuorman.

Cacero-pakettiin kuuluu HighSupport -nostoliina.  
Universal-koko sopii kaikille.



Vaaka kiinnitetään nostovarteen. Nostimella voi punnita 
kaikenkuntoiset asukkaat.

Käyttäjä voidaan WC-liinan kanssa laskea WC-istuimelle.

Suihkuliina päästää veden läpi. 

Proliftin isompiin nostimiin A222 ja A333 on saatavilla  
turvallinen kävelyapu. 
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Prolift-varusteet:

Valmistaja: Novacare GmbH 
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Tuote on merkitty 
laiterekisteriin.
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Renkaat:
Eturenkaat: 2 x 75 mm tuplarenkaat
Takarenkaat: 2 x 100 mm jarrullinen

Tekniset tiedot:
Nostokapasiteetti: 180 kg  
Nostokorkeus: 695 – 1830 mm 
Alustan leveys: 600 mm
Alustan pituus: 1150 mm
Alustan korkeus: 95 mm
Moottori: TiMotion TA37, turvaluokitus IP66 
Paino: 43 kg
Materiaali: Jauhemaalattu teräs 
Nostokaaren pituus: 542 mm

Lisävarusteet:
• Nostokaari 370 mm
• 3-luokan vaaka
• valikoima ProLift-nostoliinoja


