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Podnośnik sufitowy dla
niepełnosprawnych LUNA
IPX4 Winncare
Cena brutto

8 532,00 zł

Cena netto

7 900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

LUNAIPX4

Kod producenta

LUNAIPX4

Producent

Winncare

Wymiary zewnętrzne

320 x 130mm

Zasięg

50 podniesień na wys. 0,5m przy obciążeniu
100kg

Udźwig

200kg

Finansowanie

Zasilanie

Akumulator 36V, kwasowo-ołowiowy

telefon I

telefon II

telefon III

Opis produktu

Podnośnik sufitowy dla niepełnosprawnych LUNA IPX4 Winncare

Podnośnik sufitowy LUNA

Podnośnik sufitowy Luna IPx4 służy do przenoszenia i podnoszenia
osoby niesamodzielnej w ośrodkach opieki, szpitalach, DPS-ach, ZOLach, a także w opiece domowej.
Podnośnik Luna i innowacyjny system prowadnic jest połączeniem
funkcjonalności i estetyki, co czyni go idealnym wyborem, który
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Podnośnik sufitowy LUNA MOVER

Innowacyjny podnośnik sufitowy Luna, charakteryzujący się
skandynawskim designem i znakomitą funkcjonalnością, od teraz
ma nowego towarzysza – Luna Mover. To elektrycznie sterowany
podnośnik sufitowy, umożliwiające transport pacjenta za pomocą
pilota na szynach.

potrafi sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie bezpiecznego
podnoszenia i przemieszczania pacjenta w coraz szybciej
rozwijającym się sektorze opieki zdrowotnej.
Najlepszy w swojej klasie design oraz funkcjonalność. Udźwig 200
lub 275 kg.
Opatentowany system haków do podwieszek ERGO, które są łatwe i
bezpieczne w użyciu. Ładowanie za pomocą pilota i ładowarki
ściennej/stołowej oraz funkcja opuszczania awaryjnego.

Oprócz standardowych funkcji podnoszenia i opuszczania podnośnik
Luna Mover umożliwia więc poruszanie pacjenta do przodu i do tyłu.
Podnośnik sufitowy Luna Mover jest także pomocny w sytuacjach,
gdy opiekun chce zatrzymać podnośnik sufitowy Luna w określonym
momencie lub kiedy opiekun, z jakichś powodów, potrzebuje
pomocy napędu, aby przesunąć pacjenta wzdłuż szyny.
Luna Mover pozwala opiekunom bez wysiłku wprawić w ruch
podnośnik sufitowy Luna wzdłuż szyny za pomocą pilota, niezależnie
od wagi pacjenta i postury opiekuna.

Akcesoria

Wózek do transportu przenośnej kasety Luna
specjalnie zaprojektowane gniazdo (siedzisko)
pod przenośną
kasetę
chwytak, służący do zakładania i zdejmowania kasety
(akcesoria)
stacja ładowania
wygodny futerał na podwieszkę lub instrukcję obsługi
kieszeń na pas Luny

DANE TECHNICZNE
Wysokość: 950mm
Szerokość: 492mm
Długość: 370mm

Zastosowanie
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Montaż:: bez montażu , jedno pomieszczenie (+ 1 490,00 zł ), dwa pomieszczenia (+ 1 990,00 zł ), trzy pomieszczenia (+ 2
990,00 zł ), cztery pomieszczenia (+ 3 990,00 zł ), pięć pomiesczeń (+ 4 990,00 zł )
Pierwsza Luna:: wybierz , Luna Standard , Luna Mover (+ 2 160,00 zł )
Druga Luna:: brak , Luna Standard (+ 8 532,00 zł ), Luna Mover (+ 10 369,00 zł )
Wieszak:: wybierz , 2 - punktowy standard , 3 - punktowy (+ 1 990,00 zł ), 4 - punktowy (+ 1 990,00 zł )
Szyna 75mm:: brak , L 2500mm (+ 890,00 zł ), L 4000mm (+ 1 090,00 zł ), L 5000mm (+ 1 149,00 zł ), L 7500mm (+ 2
039,00 zł ), L 10 000mm (+ 2 298,00 zł ), L 15 000mm (+ 3 447,00 zł )
Zakręt 90°, 75mm:: brak , jeden (+ 1 690,00 zł ), dwa (+ 3 380,00 zł ), trzy (+ 5 070,00 zł )
Szyna 135mm:: brak , L 4300mm (+ 1 190,00 zł ), L 5500mm (+ 1 490,00 zł ), L 6800mm (+ 1 790,00 zł ), L 11 100mm (+ 2
980,00 zł ), L 12 300mm (+ 3 280,00 zł ), L 13 600mm (+ 3 590,00 zł ), L 16 500mm (+ 4 470,00 zł ), L 20 400mm (+ 5
370,00 zł )

wygenerowano prolifter.pl

I. Szyna ścienna "E" trawers:: brak , L 4300mm (2150mm) (+ 2 490,00 zł ), L 5500mm (2250mm) (+ 2 580,00 zł ), L
6800mm (3400mm) (+ 2 890,00 zł ), L 8600mm (4300mm) (+ 3 470,00 zł ), L 11 000mm (5500mm) (+ 3 670,00 zł ), L 13
600mm (6800mm) (+ 4 070,00 zł )
II. Szyna ścienna "E" trawers:: brak , L 4300mm (2150mm) (+ 2 490,00 zł ), L 5500mm (2250mm) (+ 2 580,00 zł ), L
6800mm (3400mm) (+ 2 890,00 zł ), L 8600mm (4300mm) (+ 3 470,00 zł ), L 11 000mm (5500mm) (+ 3 670,00 zł ), L 13
600mm (6800mm) (+ 4 070,00 zł )
Wózek do szyny prostej:: brak , jeden (+ 890,00 zł ), dwa (+ 1 780,00 zł ), trzy (+ 2 670,00 zł ), cztery (+ 3 560,00 zł )
Wózek do szyny z zakrętami:: brak , jeden (+ 990,00 zł ), dwa (+ 1 980,00 zł ), trzy (+ 2 970,00 zł ), cztery (+ 3 960,00 zł )
Wózek pokój - pokój:: brak , jeden (+ 1 290,00 zł ), dwa (+ 2 580,00 zł ), trzy (+ 3 870,00 zł ), cztery (+ 5 160,00 zł )
Sprzęgło (łącznik drzwi):: brak , stała 135mm do trawers 135mm (+ 1 890,00 zł ), szyna 75mm z trawersem 135mm (+ 2
690,00 zł ), trawers 135mm do trawers 135mm (+ 4 190,00 zł )
Zwrotnica lewa:: brak , jedna (+ 5 690,00 zł ), dwie (+ 11 380,00 zł )
Zwrotnica prawa:: brak , jedna (+ 5 690,00 zł ), dwie (+ 11 380,00 zł )
Obrotnica:: brak , jedna (+ 4 190,00 zł ), dwie (+ 8 380,00 zł )
Kij do przepinania Luny:: brak , jest (+ 349,00 zł )
Wózek do przewożenia Luny:: brak , jest (+ 2 790,00 zł )
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