Stohovatelné provedení transportního
vozíku efektivně řeší přesun imobilních
osob nejen v nemocnicích, ale i na letištích,
halách, v nákupních centrech a kulturních
zařízeních.
Díky unikátní konstrukci zabírá druhý
a každý další zaparkovaný vozík pouze 38%
plochy prvního vozíku. Na vozíku může
být upevněn zálohovací strojek na mince 5
a 10 Kč, který napomáhá k uklizení vozíku
zpět do stojanu. Parkovací stojan je opatřen
informační cedulí.
Pohodlně čalouněný sedák s mírným
záporem a opěradlo s ergonomickým
tvarem, rozměry a výškou zajišťují
maximální
pohodlí
pro
pacienta
a jednoduchou obsluhu všech funkcí. I přes
skladnost vozíku a komfort přepravované
osoby je velmi stabilní ve všech pozicích.
Čalounění i kovovou konstrukci vozíku lze
jednoduše čistit běžnými saponátovými
prostředky.
Kvalitní značková kola se zvýšenou
nosností, přední otočná pr. 125 mm, zadní
pr. 300 mm s automatickou aretací pro
maximální bezpečnost přepravované
osoby. Bez stisknutí madla obsluhou se
křeslo samo automaticky zabrzdí!
Součástí každého vozíku je odkládací
polička na dokumenty, ergonomické madlo
pro obsluhu s optimální výškou, sklopná
podpěra nohou přepravované osoby.
Odklopná boční madla usnadňují přesun
pacienta z invalidního vozíku i na postel.
Infuzní držák, upínací popruh a odkládací
košík pod sedákem lze doplnit jako
volitelné příslušenství.
Průjezdný profil 680 mm zaručuje pohodlný
průjezd dveřmi 70 cm.
Standardní nosnost 150 kg, u verze GOLEM
TZ EXTRA zvýšená nosnost až na 220 kg!
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stohovatelný emergency vozík pro přepravu imobilních osob

GOLEM TZ
nosnost 150 kg, průjezdový profil 680 mm
GOLEM TZ EXTRA
nosnost 220 kg, průjezdový profil 760 mm

Příslušenství:

parkovací stojan, kotvení do podlahy
zálohovací strojek na mince
infuzní držák zasunovací
upínací popruh pacienta
odkládací košík pod sedákem
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