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12 HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING 

1236 Personlyftar 

123603 Hjullyftar, med lyftselare och/eller lyftslingor (avtal tom 150531) 
 

Benämning Produktnummer Pris 

Birdie 3000500.E4A00-0125 6 112 

Lyftbygel tvåpunkt 35 cm (enbart bygel) 1446274-0152  668 

Lyftbygel tvåpunkt 55 cm (enbart bygel) 1526582-0125  678 

 

Standardutförande/Fakta – för mer information www.invacare.se 

Tvåpunkts lyftbygel 45 cm. Inbyggd laddare, Batteridriven lyftrörelse, benbreddning, urkrokningsskydd, 

mekanisk nödsänkning. Lyftomfång 47–171 cm. Benspridning max 104 cm. Max brukarvikt 170 kg. 
 

 
123604 Mobila stålyftar (avtal tom 150531) 

 

Benämning Produktnummer Pris 

Sabina II EE 2020003 8900 

Lyftbygel 350 (enbart bygel) 2027002 1794 

Lyftbygel Comfort (enbart bygel) 2027003 2080 
 

Standardutförande/Fakta – för mer information www.liko.se 

Uppresningslyft med inbygd laddare, batteridriven lyftrörelse, två hastigheter för 

höjning/sänkning och elektrisk benbreddning. Utbytbar bygel (standard Lyftbygel 350), 

bygeln har urkrokningsskydd. Mekanisk nödsänkning, överlastningsskydd. Underbensstödet 

är avtagbart och justerbart, fotstödet är avtagbart. Max brukarvikt 200 kg. 

 
Sabina med standardbygel (lyftbygelbredd 35 cm) används med uppresningsväst eller 

trygghetsväst som lyfter bakom ryggen och runt överkroppen. Armarna hålls utanpå västen och 

brukaren medverkar genom att dra i handtagen efter sin förmåga. 

 
Sabina med Comfortbygel (lyftbygelbredd 60 cm) används i kombination med Comfortväst 

som lyfter bakom ryggen och runt överkroppen. Armarna innanför lyftvästen och brukaren 

medverkar genom att dra i handtag efter förmåga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadress: Uppsala kommun, Vård & bildning, Hjälpmedel Uppsala län, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Söderforsgatan 1 • Telefon: 018-727 47 90 • Fax: 018-727 47 95 

e-post: hul@uppsala.se • webbplats: http://www.vardochbildning.uppsala.se 

http://www.invacare.se/
http://www.liko.se/
http://www.vardochbildning.uppsala.se/
http://www.vardochbildning.uppsala.se/
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123612 Stationära lyftar, monterade på/i vägg/väggar, golv och/eller tak 

(avtal tom 150531) 
 

Benämning Produktnummer Pris 

Taklyft inkl lyftblock Likorall 200 komplett   
 

Standardutförande/Fakta – för mer information www.liko.se 

 

Lyftmotor placerad på takskena. Snabbkoppling av lyftbygel, bygel går att rotera 360°. Skenan i form av 

rakskena/treverssystem. Manöverdosa med väl markerad tryckyta. Parkeringstavla för lyftbygel. Lyft från golv 

vid takhöjd högst 2,40 m. Max brukarvikt 200 kg 

 
Prisexempel 1 8 523:-/3 m rakbana montering betongtak 

Prisexempel 2 11 286:-/3 m traverssystem montering betongtak 
 
 
 

Utgående sortiment, kan levereras så länge lager finns 
 

Benämning Produktnummer Pris 

Uno 102 EE 2010004 10 950 
 

Standardutförande/Fakta – för mer information www.liko.se 

Inbyggd laddare, batteridriven lyftrörelse, benbreddning, urkrokningsskydd, mekanisk nödsänkning. 

http://www.liko.se/
http://www.liko.se/

