Equalizer Series
™

VOLLEDIG ELEKTRISCH AANGEDREVEN LIFTEN
VOOR PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

Ontwikkeld voor duurzaamheid | Ontworpen voor vrijheid
Ontwikkeld met meer veelzijdigheid en flexibiliteit dan welke andere lift op de huidige markt.
Equalizer liften kunnen worden geplaatst op een groot scala aan auto’s en toepassingen.
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p/a Tel: 0031 (0)299 436 706 Fax: 0031 (0)299 471 840
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Equalizer Lift
™

De Equalizer is de meest veelzijdige lift beschikbaar op de huidige markt.
Innovatieve uitvoeringen zoals de gepatenteerde “Action Base” en casette voor de

draagriem “Gimbal Roller” maken deze serie Equalizer liften de enige keus voor uw
mobiliteits vraag. Freedom Lift Corporation staat garant voor de beste garantie
op dit product. De Equalizer – Ontwikkeld voor duurzaamheid, ontworpen voor
vrijheid.
• Tilvermogen: 180 kg

• Standaard uitgerust met TWEE draadloze afstandbedienbare sleutelhangers
en een eenhands snoerbediening

• Leverbaar in 2 modellen | Electrisch in- en uitdraaien (Equalizer-2) &
Electrische lift met uitschuifbare draagarm (Equalizer-3).

• Gepatenteerde Action Base | Alle liften zijn voorzien van een laag
bodemprofiel zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw kofferbak
Afgebeeld met
FLC-0300-E40

ruimte,
ook tijdens in- en uitladen van uw rolstoel of scootmobiel.

• Het gepatenteerde Action Base biedt u 180˚ aanpassing van het bodemprofiel
Hierdoor wordt deze lift makkelijk en snel geinstalleerd. Deze flexibiliteit
garandeert u het juiste hefpunt, keer op keer.

EQUALIZER™2

Electrisch indraaien
& Electrisch heffen

• Gepatenteerde cassette voor de draagriem “Gimbal” | Voorkomt slijtage
van de draagriem. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van de riem
gegarandeerd. Door het lage profiel zal met deze “Gimbal” uw

FLC-0300 P40

beschikbare ruimte optimaal worden benut. Ook tijdens het in- en uitladen.

• Gebogen ontwerp van de “Gimbal Roller” |
juist wordt opgewonden. Weerhoudt de riem van draaien en dubbelvouwen.

EQUALIZER™ 3

Electrisch indraaien,
electrisch heffen&
hijsarm uitschuifbaar
FLC-0300 E40

•
•
•
•
•

Ruim 30 cm uitschuifbaar | Op de Equalizer-3 electrische hefarm
Kolomhoogte tot 22 cm aanpasbaar
Laag energieverbruik
Equalizer-3 speciaal toepasbaar in compacte voertuigen
180˚ draaipunt van hijsarm | De arm vouwt naar beneden voor
opbergen.

• Hijsarm lengte variabel van 53 tot 84 cm
• Geschikt voor vrijwel alle rolstoelen en scootmobiels
• In geval van elektrische storing kunt u de lift altijd handmatig verder
bedienen

•
•
•
•

Zeer geruisloos
Twee jaar onbeperkte garantie op alle onderdelen
Veelzijdig en aanpasbaar zodat de lift in bijna ieder voertuig past
Installatie zowel links als rechts in de kofferbak mogelijk

Speciale onderdelen
Gepatendeerde gordel kluis “Gimbal Roller”
• Voorkomt dat de riem verslijt voor langere levensduur en veiligheid
• De “Gimbal Roller” heft een compacte vormgeving zodat er geen onnodige ruimte wordt ingenomen
• Het ronde ontwerp van de “Gimbal Roller” garandeert juist oprollen van de riem, zelfs bij oneffen oppervlak, en het
weerhoudt de riem uiteraard van vouwen en draaien.

Nieuw onderdeel! Maak kennis met de nieuwe generatie elektronica
De nieuwe generatie elektronica bevat de nieuwe PCB relais technologie. Dit zorgt voor makkelijke vervanging van
het PCB bord. Zes kleuren gecodeerde verbindingen kunnen makkelijk worden verbonden en verbroken. Dit
voorkomt de spaghetti-wirwar aan kabels zoals ze in andere liften voorkomen. Andere technologische onderdelen:

• Voorgeprogrammeerd IC voor elke aparte unit toepassing. (set met DIP-Switches)
• Diagnostische LED’s voor fout opsporing.
• Ieder PCB relais unit heeft 2 draadloze afstandbedieningen via de sleutel en een waterproof aangesloten
afstandbediening.

Specificaties
EQUALIZER™ 2

Model Nummer

FLC-0300-P40

EQUALIZER™ 3

FLC-0300-E40

Gewicht Unit

50 kg.

61 kg.

Verschepingsgewicht

70 kg.

72 kg.

Belastbaar tot

180 kg.

180 kg.

Maximum hef hoogte

99 cm horizontale hefarm

Minimum hef hoogte

76 cm horizontale hefarm

Reikwijdte van hefarm

58,4 cm minimaal tot 78,7 cm maximaal

Kolom rotatie
Bodemprofiel aanpassing

79 cm horizontale hefarm
53 cm horizontsal tot 84 cm maximaal
30 cm

Reikwijdte uitschuifbare hefarm
Arm hoek aanpassing

99 cm horizontale hefarm

5º verhoging vanaf horizontaal tot 35º

5º verhoging vanaf horizontaal tot 35º

180º aanpasbaar tot +/- 20º te verhogen

180º aanpasbaar tot +/- 20º te verhogen

180º volledig aanpasbaar

180º volledig aanpasbaar

Equalizer Arm Lengte vergelijking
Electrisch uitschuifbare hefarm – Equalizer 3

Equalizer 2
Standaard arm minimale lengte

Standaard arm maximale lengte

Hefarm minimale lengte

Hefarm maximale lengte

Equalizer Lift

gepatenteerde Action Base
afbeelding 180º bodem profiel aanpassing
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