
Birdie®EVO

SMARTLOCK®SLOW’R®

Optimerad design för säkra förflyttningar



En evolution  
inom mobila golvlyftar
BirdieEVO har designats för att erbjuda nya 
valmöjligheter baserat på ny teknologi. BirdieEVO ger 
användaren maximal komfort och säkerhet i samband 
med lyft och förflyttning från säng, stol och golv.

Den nya lyften har utvecklats efter feedback från 
marknaden och med utgångspunkt i redan välkända  
Birdie. Vi har bibehållit det som uppskattades hos 
Birdie samtidigt som nya funktioner lagts till för 
att förbättra upplevelsen för både användare och 
vårdare.

Imponerande lyftintervall
BirdieEVO utför ett ergonomiskt lyft och bygeln kan 
enkelt rotera 360°, vilket underlättar för vårdaren att 
positionera korrekt och minskar oro hos användaren.  

Maximerad yta
Den höga lyftarmen ger gott om utrymme, även när 
lyften är i sin högsta position, och det optimerade 
utrymmet framför motorn minskar risken att 
användarens knän slår i.   

Enkel att hantera, transportera och förvara 

BirdieEVO kan enkelt fällas ihop och monteras upp 
igen utan behov av verktyg. Lyften tar upp minimalt 
med plats vid förvaring och är enkel att flytta samt 
transportera. Vid behov kan lyftarmen enkelt tas isär 
från underredet (inga verktyg behövs).

BirdieEVO COMPACT har en så låg vikt som 31 kg vilket gör 
den ännu enklare att transportera och förvara.

Birdie EVO



Slow’R®
    Integrerad dämpare 
minskar gungning.

SMARTLOCK®
   Byt lyftbygel säkrare 
och enklare än 
tidigare med vår nya 
snabbkoppling. Inga 
verktyg behövs. 

Designad krok
    Fäst lyftselen säkert med 
ena handen tack vare en ny 
användarvänlig design på 
kroken.

   Ergonomiskt körhandtag gör hantering och 
manövrering ännu enklare. 

   Distinkt rundad design av lyftarm och lyftbygel 
möjliggör bibehållen ögonkontakt med brukaren 
under hela förflyttningen.

   Den ergonomiska designen med rundade ben ger 
en omslutande känsla och lyften kan enkelt placeras 
runt t ex en komfort- eller elrullstol. 

Fler NYA funktioner   
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NYA INNOVATIVA  
FUNKTIONER



   SMARTLOCK®  
Förenkla och säkra låsningen

   Ny design på kroken    
Enkelt att fästa selar

En ny ergonomiskt designad krok gör det möjligt att 
fästa selens ögla med bara ena handen. En bredare krok 
gör det enklare att trä på öglan medan krokens överdel 
har designats för att förhindra att öglorna oavsiktligt 
lossnar från kroken, vilket minskar risken för skador.

   Slow’R®  
Minska gungning

 PATENTERAD

En dämpare har designats och integrerats i lyftarmen 
för att minska gungningen, ge en mer komfortabel 
upplevelse för användaren och ökad kontroll hos 
vårdaren under lyft och förflyttningar. 

En ny snabbkoppling gör det enkelt och säkert att 
byta lyftbygeln utan verktyg. Ökad säkerhet erbjuds 
via snabbkopplingen som ytterligare säkras med en 
låssprint för att garantera att delarna stannar på plats. 

3 nyckelfunktioner

Från lyftarmen till lyftbygeln  
till selen 

 PATENTERAD



Birdie EVO

   Den nya standarden inom mobila 
lyftar

En nydesignad version av den populära 
lyften Birdie, skapad för säkra 
förflyttningar både i hemsjukvård och på 
vårdboenden.

   Mindre storlek för enklare 
manövrering  

Den mindre storleken hos  
BirdieEVO COMPACT möjliggör enkla lyft 
i miljöer med begränsat utrymme.

   Ytterligare funktioner för 
förbättrad funktionalitet

Vår premium modell med en 
avancerad kontrollbox som kan 
registrera serviceintervall, har 
skyddskåpor och större bakhjul. 

Birdie EVO Birdie EVO COMPACT Birdie EVO PLUS

Lyftintervall   415 - 1660 mm  530 - 1590 mm

 150 kg

 1070 mm

 415 - 1660 mm

 180 kg

 1400 mm

Max brukarvikt   180 kg

Svängradie   1400 mm

Egenskaper och tillbehör:
   Elektrisk eller mekanisk benspridning

   Elektrisk eller mekanisk nödsänkning

   Snäpplås för optimal säkerhet

   2- eller 4-punktsbyglar i olika storlekar

   Brett utbud av lyftselar i olika storlekar, modeller och material

   Handtag för mekanisk benspridning

   Våg för hemsjukvård eller medicinskt bruk

Introduktion av  
Birdie EVO familjen

Våra mobila golvlyftar.  
Designade med användare och vårdare i åtanke
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Tekniska data 

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår 
hemsida, www.invacare.se

Längd Invändig bredd 
med öppna ben 

Produktvikt Bredd Lyftintervall Max  
brukarvikt 

1220 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm 40 kg 180 kgBirdieEVO

1235 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm 41 kg 180 kgBirdieEVO PLUS

1080 mm 520 mm 815 mm 530 - 1590 mm 31 kg 150 kgBirdieEVO COMPACT

115 mm 35 mm 455  mm 1400 mm 40 cyklerBirdieEVO

115 mm 35 mm 470  mm 1400 mm 40 cyklerBirdieEVO PLUS

115 mm 35 mm 455  mm 1070 mm 40 cyklerBirdieEVO COMPACT

Benhöjd Frigång Höjd    
ihopfälld 

Svängradie 

*Med batteriladdning mellan 100% and 50%Alla mått är med 100mm hjul och 2-punktsbygel. 

För 75mm hjul, minska höjd med 15 mm.

Färg Regulatoriska data 

Ljusgrå:
Lyftarm och 
lyftbygel

RAL: 7035

Anthracite:
bas och  
körhandtag

RAL: 7016

Vänligen notera att färgerna kan variera 

något från de som visas ovan
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