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Krzesełko ewakuacyjne
elektryczne LG Ewaku
160kg udźwigu
Cena brutto

16 900,00 zł

Cena netto

15 648,15 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

ALGEVAKU160

Kod producenta

ALGEVAKU160

Producent

Antano

Zastosowanie schody

proste

Minimalna wielkość
spocznika

gł.75 x szer.75cm

Zasięg

około 1200 schodów (70 pięter)

Udźwig

160kg

Waga urządzenia

33kg masa całkowita / bateria 2,3kg

Prezentacja

Finansowanie

Zastosowanie

telefon I

Opis produktu
Krzesło ewakuacyjne elektryczne LG Ewaku 160kg udźwigu

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA TRANSPORTER SCHODOWY do 95% wartości (LIKWIDACJA BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH) - dla osób prywatnych

Produkt włoskiej marki Antano Group łączy w sobie najlepsze zalety uniwersalnych schodołazów, jak nowoczesne i sprawdzone rozwiązania
stosowane w urządzeniach mobilnych. Przede wszystkim, porusza się za pomocą gąsienic, dzięki czemu może pokonywać schody proste o
różnym nachyleniu, jakie najcześciej spotyka się w wielu budynkach.
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Krzesło elektryczne do transportu chorych
Krzesełko ewakuacyjne elektryczne LG Ewaku 160 zwykle stosuje się do transportu osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się
po schodach. Pomagają więc likwidować bariery architektoniczne zarówno niepełnosprawnym, jak i seniorom. Są doskonałym wyposażeniem
pojazdów służb medycznych zajmujących się transportem niepełnosprawnych i chorych, ponieważ ich składana, aluminiowa konstrukcja nie
zajmuje zbyt dużo miejsca. Dodatkowo urządzenie charakteryzuje się bardzo niską wagą, mimo iż jest zdolne udźwignąć osobę ważącą do 160
kilogramów.

Krzesełko ewakuacyjne do karetki
Krzesełko ewakuacyjne elektryczne LG Ewaku 160 w niedalekiej przyszłości na pewno będzie podstawowym wyposażeniem karetek pogotowia i
służb medycznych, ponieważ do minimum ogranicza konieczność używania siły pracowników. Zdecydowanie ułatwia ich pracę ze względu na
szeroką funkcjonalność. Łatwe składanie i rozkładanie nie zabiera wiele czasu, który jest cenny w sytuacji np. ratowania życia osoby
niepełnosprawnej. Pojemny akumulator gwarantuje możliwość pokonania nawet 1200 schodów bez przerywania pracy. Warto podkreślić, że
urządzenie wyposażone w gąsienice łagodnie pokonuje schody bez konieczności osiągania punktu równowagi, jak jest w przypadku innych
schodołazów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, opiekun niemal wcale nie korzysta ze swojej siły fizycznej podczas transportu pacjenta. Jest to więc
idealne urządzenie niezbędne w każdej karetce pogotowia, ale często stosowane także w spółdzielniach mieszkaniowych czy na prywatny
użytek.
ZASTOSOWANIE KRZESEŁEK EWAKUACYJNYCH (sprawdź więcej)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz gwarancję:: standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł )
Szafka do przechowywania:: brak , jest (+ 1 990,00 zł )
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POLECAMY SCHODOŁAZY OSOBOWE
Schodołazy krzesełkowe kroczące

TOLLO 120 ELECTRIC

Schodołazy gąsienicowe
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VIMEC T09 ROBY

Schodołazy gąsienicowe z rampami

wygenerowano prolifter.pl

JOLLY 150 MINI RAMPY
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