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Označení zvedáku

1006 Standard 115 58,5 115 12 7,5 204 63,5 21 23 44 175

225 Elevate 118,5 63 99,5 11,8 5,9 204 63,5 20,5 28,5 56,5 175

délka šířka šířka výška světlá maximální minimální hmotnost hmotnost celková nosnost
základny sevřené rozevřené základny výška výška výška základny ramene hmotnost zvedáku

základny základny základny ramene ramene s motorem zvedáku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (kg) (kg)

■ rozkládací konstrukce rámu
■ elektricky polohovatelné sklopné rameno
■ polstrovaná závěsná hrazda
■ závěsné háky hrazdy s pojistkou
■ mechanicky rozevíratelná základna
■ pojezdová kolečka: , cm
■ nášlapné brzdy
■ dálkový ovladač zdvihu sklopného ramene
■ madla pro manipulaci
■ indikátor stavu baterie
■ bezpečnostní pojistka
■ maximální počet zdvihů na jedno nabití:  

(při zatížení  kg)

■ rozkládací konstrukce rámu
■ elektricky polohovatelná zvedací ramena
■ polstrovaná opěrka dolních končetin
■ jednodílná odnímatelná stupačka
■ vyměkčená madla
■ závěs pro vstávání
■ elektricky rozevíratelná základna
■ pojezdová kolečka: , cm
■ nášlapné brzdy
■ dálkový ovladač zdvihu sklopného ramene
■ madla pro manipulaci
■ indikátor stavu baterie
■ bezpečnostní pojistka
■ maximální počet zdvihů na jedno nabití:  

(při zatížení  kg)

225 Elevate

1006 Standard    12/0063912 PLNĚ HRAZENO
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ZÁVĚSY K POJÍZDNÝM ZVEDÁKŮM

■ fixační pás na suchý zip
■ provedení: polstrování 
■ velikosti: S, M, L
■ nosnost  kg

indikace: pacienti se svalovým spasmem

■ provedení: polstrování nebo síť 
■ velikosti: S, M, L
■ nosnost  kg

indikace: pacienti se svalovou plegií, 
pacienti s nízkou amputací

■ opěrka hlavy,
■ provedení: polstrování
■ velikosti: S, M, L
■ nosnost  kg

indikace: pacienti se svalovou plegií

■ provedení: polstrování
■ velikosti: S, M, L
■ nosnost  kg

indikace: pacienti se svalovým spasmem

1202 Basic    12/0063913

1802 Dress    12/01400941602 Comfort    12/0063915

použitípoužití

použití použití

1402 Deluxe    12/0063914
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