esense Rise
stalift met intuïtieve
rijondersteuning
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Actieve tillift

De Rise actieve tillift is heel makkelijk te manoeuvreren, en uiterst geschikt voor
gebruik in kleine ruimtes. De Rise garandeert een comfortabele tilervaring voor
zowel zorgmedewerker als cliënt.
Met esense intuïtieve
rijondersteuning is de lift
moeiteloos en eenvoudig in elke
richting te verplaatsen.

Voorkomt fysieke overbelasting,
om het werken in de zorg voor
zorgmedewerkers gemakkelijker
en gezonder te maken.

Change heavy to healthy
Zorgmedewerkers zetten zich dagelijks in voor het
welzijn van hun cliënten. Dit is een fysiek uitdagende
baan. Esense wil zorgmedewerkers helpen om in
een veilige omgeving te kunnen werken.

Fysieke overbelasting is een veelvoorkomend
probleem onder zorgmedewerkers. Het dagelijks
uitvoeren van fysiek werk is zwaar en kan leiden tot
ziekteverzuim door lichamelijke klachten.

85%

Top 5 risico’s

60 – 70%

33%

van zorgmedewerkers
heeft last van
lichamelijke klachten. 1

Duwen en trekken is één
van de top 5 risicofactoren
die kunnen leiden tot
fysieke overbelasting.

van de
zorgmedewerkers
heeft rugklachten. 2

van het ziekteverzuim
in de zorg heeft te
maken met fysieke
overbelasting. 3

Wij helpen zorgmedewerkers in een
veilige en gezonde omgeving te werken,
en dragen bij aan een betere balans
tussen werk en gezondheid. Esense biedt
oplossingen voor veilig, gezond en prettig
werken in de zorg, en streeft naar het
voorkomen van fysieke overbelasting bij
verplaatsing van cliënten en apparaten.
Voordelen voor zorgmedewerkers

Voordelen voor zorginstellingen

n Veilige, eenvoudige en intuïtieve transfers

n Duurzame werkgelegenheid: minder fysieke

n Verminderen van fysieke klachten

belasting zorgt voor minder verzuim

n Betere balans tussen werk en gezondheid

n Monitoren van duw- en trekkrachten

n Meer werkplezier

n Efficiënte cliënt transfers

Wetenschappelijk onderzoek
1 Vijfde Monitoring Fysieke Belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraamzorg 2015, A+O VVT
2 Werkpakket beter fysieke belasting, Sectorfondsen Zorg en Welzijn, Utrecht
3 Gezond en veilig werken in de sector Zorg en Welzijn, sectorrapportage 2013-2015, Inspectie SZW

Compact, snel en comfortabel
Nauwkeurige positionering

Fysieke belasting voorkomen

De Rise actieve tillift heeft een compact onderstel
en is daardoor heel wendbaar en uitermate geschikt
voor gebruik in kleine ruimtes. De korte voetplaat
maakt het mogelijk de lift goed binnen bereik van de
cliënt te plaatsen. De vlotte en soepele hefbeweging
en de beensteun met traagschuim toplaag
garanderen een comfortabele tilervaring voor zowel
zorgmedewerker als cliënt.

Daarnaast zijn esense liften uitgerust met Ergofeedback die de gebruikers waarschuwt wanneer
er te veel kracht wordt gezet bij het verrijden van
de lift. De directe feedback helpt gebruikers binnen
de ergonomische rijregels te (leren) werken en
draagt zo direct bij aan het voorkomen van fysieke
overbelasting.

Gebruiksgemak
Moeiteloos manoeuvreren
De gepatenteerde esense rijondersteuning maakt
het mogelijk de lift met minimale kracht in alle
richtingen te verplaatsen. De krachtsensor in de
duwbeugel voelt hoe de lift geduwd wordt en vertaalt
dit naar een passende richting en snelheid van het
elektrische wiel onder de lift. De lage bedienkracht
voorkomt fysieke klachten die ontstaan door duwen
en trekken. De intuïtieve besturing garandeert een
korte leercurve.

Duwbeugel met
krachtsensoren

De Rise beschikt standaard over een geïntegreerde
NiMH accu met oplader. De hoge capaciteit van
de accu garandeert dat de lift altijd klaar staat
voor gebruik.

Ondersteuning
tot volledige
standpositie
Vlotte, soepele
en goed volgbare
hefbeweging

Ergo-feedback
Ergonomische functies
Krachtige en
duurzame accu
Ergo-feedback

Kleine
draaicirkel

Comfortabele
beensteun met
traagschuim toplaag

Laag onderstel

Inzicht data
(PowerTalk)

Accessoires

Tilband met veilige
visual clips

esense elektrische
rijondersteuning

Meer informatie
op onze website

Rise - 180 kg

Ondersteunt
de stafunctie van
de cliënt
Ă Compact design
Ă Kleine draaicirkel, geschikt
voor kleine ruimtes

Rise specificaties
Maximale tilbelasting

180 kg

Onderstel

Lengte van het onderstel

90 cm

Hoogte van het onderstel

11,5 cm

Max. externe breedte – gesloten poten

65 cm

Max. interne breedte – gespreide poten

85 cm

Draaicirkel

107 cm

Reikwijdte

Verticaal tilbereik (lift)

75 cm

Accu specificaties
4,5 uur

Batterij type

NiMh

Batterij voltage en capaciteit

24V 9Ah

Gemiddeld aantal transfers op een volle batterij

75

Gegarandeerde levensduur van de batterij in oplaadcycli

500x

Waterdichtheidsklasse

IPX2

Opmerking: de Rise is ook leverbaar
zonder esense rijondersteuning.
Deze versie wordt geleverd met een
batterij met lagere capaciteit.

Contact
esense is een merk van Indes, een gerenommeerd

info@esense-moves.com

Nederlands ontwikkel- en productiebedrijf.

+31 (0) 53 – 4803920

› esense-moves.com

E1206-MKT-02-NL Brochure Rise lift R1.00

Oplaadtijd

