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Charakterystyka i zalety wózka

Wózek oddziałowy MB-3 H-03

KARTA PRODUKTU

Gabaryt przesyłki z produktem: karton do 30 kg
Kraj producenta: Polska
Gwarancja ogólna: 1 rok
Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu
Serwis: fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta: H-02-BQ-ABS_-0000
Materiał konstrukcji wózka: aluminium lakierowane
Blaty zabiegowe / instrumentalne - ilość: 1 blat
Szuflady - ilość: bez szuflad
Półki koszowe - ilość: bez półek koszowych
Półki z kuwetami - ilość: 1 półka (2 kuwety)
Misy zabiegowe - ilość: opcjonalnie 1 misa 2.5 l
Uchwyt worka na odpady: bez uchwytu worka
Kosz na odpady z pokrywą: opcjonalnie 1 kosz
Pojemnik na zużyte igły: opcjonalnie 1 pojemnik
Wysokość całkowita (cm): 88
Szerokość całkowita (cm): 83,5
Głębokość całkowita (cm): 45,5
Stelaż - materiał: profile aluminiowe lakierowane proszkowo
Blaty - materiał: tworzywo ABS
Blaty - długość (cm): górny 74 cm / dolny 65,5
Blaty - szerokość (cm): 41
Blat - maksymalne obciążenie (kg): 10
Regulacja rozstawu blatów: pionowa
Półka na kuwety - materiał: stal lakierowana proszkowo
Kuwety - materiał: tworzywo sztuczne
Kuwety - ilość: 2
Kuwety - długość (cm): 39,5
Kuwety - szerokość (cm): 32,5
Kuwety - głębokość (cm): 6,5
Kuweta - maksymalne obciążenie (kg): 5
Podstawa wózka - materiał: stalowa pokryta tworzywem ABS
Kółka - rodzaj: kierunkowe z oponkami w obudowie z tworzywa sztucznego
Kółka - średnica (mm): 75
Kółka - blokowanie: 2 koła z blokadą
Maksymalne obciążenie wózka (kg): 30

Dane techniczne

• uniwersalne zastosowanie we wszystkich placówkach medycznych
• równie stabilna, a przy tym lżejsza konstrukcja wózka oddziałowego od jego stalowych odpowiedników
• pogłębiany blat roboczy z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym
• wymiary górnego blatu 74x41 cm
• użytkowa powierzchnia odkładcza górnego blatu 0,2464 m² (64x38,5 cm)
• dopuszczalne obciążenie blatu do 10 kg
• profilowanie blatu zapobiega zsuwaniu się pomocy i instrumentów zabiegowych, np. podczas przetaczania wózka
• stalowa półka z 2 uniwersalnymi i wyjmowanymi kuwetami z tworzywa sztucznego
• mobilna podstawa z 4 kołami kierunkowymi o średnicy 75mm
• koła z oponkami nie niszczącymi twardych powierzchni
• 2 koła z hamulcem postojowym (blokadą jazdy)
• wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania
• stelaż z kanałami montażowymi pozwalającymi w przyszłości na doposażenie wózka bez wiercenia i przeróbek
• seria produkcyjna MB-3 o estetycznym wyglądzie i wysokiej jakości wykonania
• możliwość wyboru kolorystyki wózka
• dostępne wyposażenie dodatkowe
• certyfikowany wyrób medyczny
• darmowa dostawa na terenie Polski

zobacz produkt w sklepie | sprawdź aktualną cenę

Podmiot odpowiedzialny za sklep EpicMED

Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. NIP 954-27-84-362 REGON 368734116 KRS 0000703242
ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice, tel. 32 720 94 00 [dkarkadia.pl dk@dkarkadia.pl]
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy opłacony w całości.

SPRZEDAWCA

EpicMED sklep online
ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

E-mail: sklep@epicmed.pl Internet: epicmed.pl
Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks 32 720 94 16

• stelaż lakierowany proszkowo na kolor biały
• półka pod kuwety lakierowana proszkowo na kolor wybrany z palety lakierów
• dodatki (elementy dekoracyjne) lakierowane na kolor wybrany z palety lakierów (np.
uszczelki kanałów montażowych stelaża i uchwyt do przetaczania oraz elementy wyposażenia
dodatkowego, jak lakierowany koszyk na akcesoria, uchwyt na rękawiczki, itp.)

Wyposażenie fabryczne

• stelaż lakierowany proszkowo na kolor wybrany z palety lakierów (inny niż biały)
• wybrany koszyk na akcesoria (wymiary 290x96x90 mm; waga 0,5 kg; maksymalne obciążenie 2,5 kg):

• KR-02ST/MD40 z drutu stalowego lakierowanego proszkowo na wybrany kolor dodatków
• KR-02KO/MD40 z drutu ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9

• wybrany pojemnik uniwersalny, np. na gaziki lub drobne instrumentarium zabiegowe, (wymiary
150x150x120 mm; waga 0,36 kg; maksymalne obciążenie 2 kg):

• UPK-03TW/MD40 z przezroczystego tworzywa sztucznego, wyjmowanego ze stalowej obręczy
lakierowanej na wybrany kolor dodatków

• UPK-03KO/MD40 ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, wyjmowanego z obręczy ze stali
kwasoodpornej
• wybrany uchwyt na rękawiczki jednorazowe, pojedynczy, (wymiary 135x85x230 mm; waga 0,6 kg;
maksymalne obciążenie 1 kg) mieszczący standardowe pudełko rękawiczek (80-250 szt.):

• PR-01ST/MD40 z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na wybrany kolor dodatków
• PR-01KO/MD40 wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9

• PZI-03/MD pojemnik na zużyte igły jednorazowe, (średnica 138 mm; kąt nachylenia +/- 45°;
pojemność. 2,5l; waga 0,5 kg; maksymalne obciążenie 2 kg) wykonany z tworzywa sztucznego z obręczą
ze stali kwasoodpornej
• UPO-02KO/220/MD40 misa ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 na drobne odpady medyczne
(średnica 220 mm; pojemność 2,5l; waga 0,9 kg; maksymalne obciążenie 2 kg)
• KW-01/MD40 kosz o pojemności 5l na odpady z wahadłową pokrywą, wykonany z tworzywa
sztucznego w kolorystyce biało-szarej

Wyposażenie opcjonalne

Paleta kolorów lakieru proszkowego
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