Luxal Douchebrancard

Luxal Douchebrancard

61002200

Luxal Douchebrancard
Deze vrijwel volledig uit aluminium vervaardigde elektrisch in

De brancard is aan beide zijden te bedienen zodat het

hoogte verstelbare douchebrancard biedt door zijn comfortabel

verplegend personeel zich vrij kan bewegen rondom de

vormgegeven eenvoudige handschakelaar en de schokloze

gehele brancard. Door de enorme reductie van het eigen

hoogte verstelling, extra comfort aan de bewoner/patiënt en

gewicht is de brancard uitstekend verplaatsbaar en geschikt

aan het verplegend personeel.

om te manoeuvreren in krappe ruimtes.

Hoogteverstelling 55 - 95 cm

Schuinstelling t.b.v, waterafvoer

•

Elektrisch hoog/laag verstelbaar

•

Eenvoudige handschakelaar

•

Inclusief accu-oplaadstation (muurbevestiging)

•

Accu is eenvoudig te wisselen

•

Optie extra accu

•

Noodstop

•

Nood daal voorziening

•

Inclusief matras en hoofdkussen

•

Schuinstelling voor waterafvoer

•

Neerklapbare veiligheidshekken

•

Centraal geremde zwenkwielen, waarvan één richtingswiel.

•

Vrij onderrijdbaar tot 200 mm

•

Zwenkwielen 150 mm

1 richtingswiel

2 neutrale/verrijdbare stand

Handbediening & batterij

Afvoerslang

Aandrijving/bediening

3 centraal volledig geremde stand

Afmetingen/gewichten

Hoog/laag aandrijving:

24VDC-hefkolom, max. 5A

Uitwendige maten:

2040 x 780 x 750/1150 mm (l x b x h)

Handbediening:

4 toetsen handset met

Ligruimte netto:

ca. 1900 x 650 mm

ophanghaak, IP66

Matrasrandhoogte:

ca. 200 mm

Controlbox:

24VDC, max. 250W

Ligvlakhoogte:

minimaal: 550 mm

Noodstop:

drukknop met arretering en

Maximaal: 950 mm

draaiontgrendeling

Waterafvoerslang:

inwendig ø 40

Accu:

24V, 2,9Ah, met snelwisselhouder

Wielbasis:

1410 mm

Acculader:

230V AC, aansluitwaarde 100W,

Spoorbreedte:

650 mm

wandbevestiging

Onderrijd-hoogte:

200 mm

Gewicht (bedrijfsklaar):

67 kg

Draagvermogen:

maximaal 180 kg

Nood-daalschakelaar:

stiftbediening, direct aan controlbox

Gehele elektrisch systeem:

IP65

Wielen:

diameter 150 mm

Zijhekken:

omklapbaar, tweehandsbediening
bij openen
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