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Ideale tillift voor kinde
De Tonya II is het ideale hulpmiddel bij trans
zorgvragers met een klein postuur. Bij deze
alles gedacht: de perfecte steun en het best
mogelijk door het vierpunts elektrisch kinde

Tonya II Kinderlift

Tonya  II  biedt      ondersteuning aan kinderen 
of cliënten met een klein postuur tijdens 
het tillen vanaf het bed, in/uit een 
(rol)stoel, op/af het toilet en vanaf de 
vloer. Door zijn compacte maatvoering is 
de Tonya II ideaal voor gebruik in situaties 
met een beperkte ruimte, zoals thuis, bij 
smalle deurposten of in sanitaire ruimtes. 
Deze eigenschap is ook prettig bij 
instellingen waar vaak vele hulpmiddelen 
op de vloer aanwezig zijn. 

De grote en kwalitatief duurzame 
zwenkwielen maken de tillift gemakkelijk 
te manoeuvreren. De 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. De 
pootspreiding is voorzien van een volledig 
geïntegreerde elektrische bediening.
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Technische specificaties

We improve freedom of movement 
and quality of care for people.

Accessoires Gebruik Kenmerken

Zwenkwielen
2  beremde zwenkwielen 
(Ø 100 mm, achter) en 2 
dubbele, ongeremde 
zwenkwielen (Ø 75mm, 
voor).

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

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.

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

Toiletbezoek
Geschikt voor het 
transfereren van en naar 
het toilet. 

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

Vergrendeling 
Vergrendeling voor rotatie 
van het elektrisch 
bedienbare kanteljuk voor 
extra veiligheid.

Duwbeugel
Grote duwbeugel, die vast-
houden op een ergo-
nomische hoogte mogelijk 
maakt, loopvormig zodat 
kleding of tilbanden niet 
ongewenst blijven haken.

Specificaties Tonya II, 90553  Diana II ELA, 90556 
met Hanger bar 4MSB

Specificaties
met Hanger Bar 4MSB

Lengte onderstel 1280 mm

Breedte onderstel 620 mm

Hoogte mast 1360 mm

Minimale breedte onder-
stel (intern - extern)

490 - 610 mm

Maximale breedte onder-
stel (intern - extern)

1000 - 1120 mm

Tilbereik 720 - 1940 mm

Draaicirkel 1400 mm

Hoogte onderstel 95 mm

Diameter wiel
100 mm (achter) / 
75 mm (voor)

Eigen gewicht 45 kg

Maximale tilcapaciteit 120 kg

Rotatie tiljuk 360 graden

Oplaadbare batterij 
(incl. laadsnoer)

Capaciteit 2,9 Ah

Materiaal frame Poedergecoat staal

Noodbediening Ja

Handbediening functies
Hoog/laag, pootspreiding, 
kantelen, batterij status, 
service indicator

Certificering CE, ISO 10535

Tonya II, 90553  

Full Body Sling E-clip Soft 
Biedt volledige 
ondersteuning, waardoor 
comfortabel en veiligheid 
voor iedere gebruiker en 
situatie, bevestiging middels 
veilige E-clip. Artikelnummer 
25010C-X (25005C-X in Net)
25011C-X (In-Situ E-Clip)

Accu Linak
Wisselaccu met lange 
levensduur. Artikelnummer 
BAJ1 (24 V DC, 1 x 2,9Ah)


