
ENGELLİ
HAVUZ  L I FT I

PANDA
POOL LIFT

Ivedik OSB 1387 SK No 5
Yenimahalle Ankara

T 0312 315 8795

www .medlis .com .tr

Enge l l i  E r i ş im  S i s t em le r i



Kullanımı En Kolay
Kullanımı en kolay portatif engelli havuz lifti,
PANDA Pool Lift; refakatçi tarafından 'hiç güç
harcamadan' soyunma odasından havuz
kenarına erişim ve havuza giriş/çıkış imkanı
sunar. 
Böylece havuz kenarında ıslak zeminde tekerlekli
sandalyeden lifte erişmek yerine kuru ve güvenli
zemine sahip soyunma odasında vb alanda lifte
geçiş yaparak güvenli kullanım sağlanır. Kumanda
paneli üzerindeki düz zeminde sürüş ve havuz
giriş/çıkış fonksiyonları kullanılır.  

Engelli kişinin tekerlekli sandalyesinden,
havuz kenarı ıslak zemini dışındaki alandan
soyunma odasında lifte transfer edilerek
havuz kenarına lift ile birlikte getirilebilir
veya havuz kenarında herhangi bir yere
transfer edilebilir. Böylece havuz kenarında
ıslak zeminde tekerlekli sandalyeden lifte
geçiş esnasında ıslak zeminden kaynaklanan
tehlikeli durumlardan kaçınılarak güvenli
transfer sağlanır. 
Liftin havuz kenarına yönlendirilmesi ve
havuza iniş işlemleri tümüyle motorlu sistem
sayesinde kumanda edilerek yapılır, refakatçi
tarafından, güç uygulamasına gerek kalmaz. 
8 güvenlik seviyesi sayesinden maksimum
güvenlik sağlanır. 
Acil durumlarda manuel kullanım imkanı
sunar. 
Tekerlekler üzerine entegre edilmiş otomatik
fren sistemine sahiptir. 
Güvenli fren sistemi sayesinde havuz
kenarında güvenli alan dışına çıkmadan
durarak, havuz kenarına yanaşır. 
Kızılötesi zemin dedektörüne sahiptir. 
Acil durum butonu bulunur. 
Taşım kapasitesi 145 kg
Max seyir mesafesi: 1500 mm
Koltuğun su içerisindeki derinliği : 900 mm
Suya indirme hızı: 25 sec.
Sudan kaldırma hızı : 18 sec
Toplam ağırlık : 260 kg
2 farklı hız ayarlı kullanım
Tek şarj ile 100 kez indirme/kaldırma
Otomatik yönlendirme ve kaldırma/indirme
Teker dönüş çapı: 200°
Hidroelektrik kutu 
Çinko kaplı çelik şase 180° elektrostatik boya
kaplı
Sökülüp takılabilir bacak desteği

Maksimum Güvenlik

Kızılötesi zemin dedektörü ve tekerleklere entegre
güvenli fren sistemi sayesinde havuz kenarına
ulaşıldığında güvenli mesafe oluştuğunda durur
ve güvenli havuza erişim sağlanır. 
Acil durum butonu,  acil durumlarda manuel
kullanım imkanı ve 8 güvenlik seviyesi ile
maksimum güvenli kullanım sunar. 

145 kg taşıma kapasitesi

145 kg taşıma kapasitesi ile engelli ve havuza
erişim sıkıntısı yaşayan kişilerin otomatik
yönlendirme, indirme/kaldırma sistemi ve
ergonomik koltuğu sayesinde konforlu ve güvenli
erişimi sağlanır. 
Şarjı dolu olduğunda 100 kez indirme/kaldırma
imkanı sağlar. 


