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ORCA vanový zvedák

Orca je stabilní vanový zvedák se zesíleným zvedacím křížem a základovou deskou. Jeho předností
je bezúdržbový pohon a výkonný a tichý chod. Zádová opěrka může být snížena na 40°. Zvedák
zajišťuje velmi snadné a bezpečné koupání.
- ergonomické ruční ovládání
- vertikální uspořádání ovládacích tlačítek zajišťuje velmi jednoduchou obsluhu
- baterie a regulátor jsou integrovány v ručním ovladači
- nejnovější lithium-iontové baterie
- zvedák rozložitelný na dvě části
- snadné čištění díky hladkému povrchu
V nabídce další verze zvedáku Orca:
• Orca XL – s nosností do 170 kg (cena 19.980,00 Kč vč. DPH)

KÓDY SÚKL
Kód
Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.
Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.
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Technická data (ORCA):
Šířka bez postranic
Šířka sedačky s postranicemi (A)
Hloubka sedu (B)
Výška sedu max. (C)
Výška sedu min.
Šířka opěrky zad (D)
Výška opěrky zad (E)
Celková hloubka (zád. opěrka vzpřímená) (F)
Celková hloubka (zád. opěrka nakloněná)
Celková výška s opěrkou zad (G)
Plocha základny

37,5 cm
71,5 cm
59 cm
42 cm
6 cm
36 cm
66,5 cm
65 cm
92 cm
107,5 cm
58 x 29,5 cm

Celková hmotnost bez ruč. ovládání
Váha sedáku
Váha zádové opěry
Váha ručního ovladače
Nosnost
Sklon zádové opěrky max.
Barva

10,8 kg
6,6 kg
4,2 kg
0,4 kg
140 kg
40°
bílá
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