
Trusted Solutions,
Passionate People®

Orca
Badliften



De Aquatec Orca badlift vergemakkelijkt het baden. Beweegt soepel en stabiel naar beneden en 
weer naar boven, met één druk op de knop. Bijzonderheid: De rugleuning is tot 40° instelbaar 
om een comfortabele badpositie te bieden. De liften kunnen individueel worden aangepast met 
behulp van onze uitgebreide reeks opties. 

• Lange levensduur door stabiel, robuust frame 
met versterkt schaarmechanisme

• Hoekverstelbare rugleuning tot 40°
• Nieuwste Lithium-Ion accu op mangaanbasis: 

bijzonder sterk
• Hoge belastbaarheid: 140 kg
• Afneembare bekleding, wasbaar in de 

wasmachine
• Eenvoudige, snelle reiniging door gladde 

afwerking
• Ergonomische, waterdichte handbediening - 

ligt stevig in de hand en blijft drijven
• Krachtig en stil met een onderhoudsvrij 

aandrijfsysteem

Aquatec Orca 

Met hoekverstelbare rugleuning.

Orca



Opties en eigenschappen

Accessories Aquatec badliften

Hoekverstelbare 
speciale rug

Met individueel 
instelbare zijflappen voor 
extra veiligheid

Fixatiegordels

Voor extra veiligheid van 
de gebruiker

Stopper / abductieklos

Voorkomt onderuit 
glijden van de gebruiker^

Zijflap deflector

In te zetten bij 
handgrepen in de 
badkuip

Borst- en bekkengordel 

Gemaakt van zacht, 
duurzaam materiaal 
(lengte 980 - 1100 mm)

Draagtas 

Voor het vervoeren en 
opslaan van badliften

Transferhulp Trans 

Voor ondersteuning bij 
de transfer naar en van 
de Orca badlift

Illustratie transfer met behulp van Aquatec Trans 

 
In 2 delen opvouwbaar

 
Werking van de lift

Ook inzetbaar zonder 
bekleding

Zeer krachtig 
aandrijfsysteem

In hoogte verstelbare 
hoofdsteun

Voor een veilige 
ondersteuning van hoofd 
en nek. Aanbevolen 
in combinatie met 
de speciale rug. 
De hoofdsteun 
wordt geleverd met 
bevestigingsset

Zijflappen op maat

Vereenvoudigen de 
transfer op de lift

Hoogte adapter

Voor het verhogen van 
de zithoogte met 20, 40 
of 60 mm

Gelieve de maatvoering door te 
geven
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Technische gegevens

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

Afmetingen Aquatec Orca 
Zitbreedte zonder zijflappen 375 mm

Zitbreedte met zijflappen 715 mm (A)
Zitdiepte 490 mm (B) 

Zithoogte max. 420 mm (C) 
Zithoogte min. 60 mm 

Breedte rugleuning 360 mm (D) 
Hoogte rugleuning 665 mm (E) 

Totale diepte (rugleuning rechtop) 650 mm (F)
Totale diepte (rugleuning op 40° ingesteld) 920 mm 

Totale hoogte met rugleuning 1075 mm (G)
Afmeting bodemplaat 580 x 285 mm

Overige gegevens
Totaal gewicht zonder handbediening 12,1 kg

Gewicht zitting 7,5 kg
Gewicht rugleuning 4,6 kg

Gewicht handbediening 0,4 kg
Gewicht accu –

Belastbaarheid 140 kg
Rugleuning hoekinstelbaar tot 40° 40° 40°
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