BED AKS-SB ref. S32...

Verzorgingsbedden voor een maatje meer

n

n

n
n

SB L
n

4-delig metalen ligvlak,
volledig elektrisch verstelbaar
metalen ligvlak met geïntegreerde
houten onrusthekken
inclusief oprichter
meerdere afmetingen mogelijk
voor patiënten van 150 tot 300 kg
houten, beuken afwerking

SB XL

SB XXL

gratis
leverning
e
installatie
Vraag vrijblijvend naar de bijhorende en aangepaste matrassen.
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BED AKS-SB ref. S32...

Referentie

zie tabel onderaan

Specificaties

-

4-delig metalen ligvlak
hoogteverstelling: elektrisch d.m.v. schaarsysteem
hoofdgedeelte: elektrisch verstelbaar
beengedeelte: elektrisch verstelbaar met knieknik
oprichter
onrusthekken
4 of 8 individueel vergrendelbare wielen
handbediening met blokkagefunctie
nooddaling 9V-blokbatterij (alkalineblokbatterij type 6LR61)

Technische data
Gewicht patiënt

zie tabel onderaan

Afmetingen

- matrasmaat: zie tabel onderaan
- hoogte ligvlak zonder matras (verstelbaar): 40 - 90 cm

Materialen

buizen en profielen in precisiestaal volgens DIN norm
hout: MDF en zijkanten ABS; beukendecor

Garantie

24 maanden op mechanische en elektrische onderdelen

Veiligheidsnormen

netvrijschakeling
IPX4
DIN EN 60601-2-52:2010

Type
max. patiëntengewicht

SB-L

SB-XL

SB-XXL

150 kg

200 kg

300 kg

afmetingen
90 x 190 cm

ref. S32622

100 x 200 cm

ref. S32623

ref. S32721

100 x 220 cm

ref. S32624

ref. S32722

120 x 200 cm

ref. S32625

ref. S32723

ref. S32821

120 x 220 cm

ref. S32626

ref. S32724

ref. S32822

140 x 200 cm

ref. S32629

120 x 240 cm

ref. S32725

140 x 220 cm

ref. S32823

140 x 240 cm

ref. S32824

zwenkwielen

4 x Ø 125 mm

4 x Ø 125 mm

8 x Ø 100 mm

hoogteverstelling

van 40 tot 90 cm hoogte (zonder matras)
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