Modux sammenklappelig plejeseng
Den bedst sælgende sammenklappelige plejeseng

Klar til brug på få minutter, uden værktøj

Hovedfunktioner:
1. Optager lidt plads til opbevaring (kun 90/100 x 60 x 127 cm, når den er foldet sammen til transport
eller opbevaring)
2. Foldes ved hjælp af elektromotorer ved et tryk på en knap, uden brug af værktøj
3. Fås i bredder på 80 cm og 90 cm

Den patenterede Modux plejeseng kan hurtigt og nemt foldes sammen til transport eller opbevaring. Modux er den
perfekte plejeseng til enheder, der låner udstyr til hjemmepleje, eller som en fleksibel løsning til plejehjem. Selv om
Modux er en sammenklappelig seng, har den stadig alle de samme funktioner som andre plejesenge, herunder en
meget lav minimumshøjde (fra 28 cm). De patenterede Modux plejesenge er fleksible og alsidige, hvilet giver en
behagelig plejeoplevelse for patienten samt ergonomisk arbejde for plejepersonalet. Modux kan også justeres til
en behagelig stilling svarende til en strandstol.

Tekniske data
Transportmål (b x l)
Samlet bredde med sideskinner
Samlet længde
Højdejusteringsområde

90/100 x 60 x 127 cm
90 eller 100 cm
223 cm
30 - 69 cm (125 mm hjul)
28 - 67 cm (100 mm hjul)

Anbefalet madrasstørrelse
Samlet vægt
Hjul
Sikker arbejdsbelastning (SWL):
Elektrisk system
Justering af rygsektionen
Justering af lårsektionen

78-80 eller 88-90 x 205 x 9-13 cm
92 eller 96 kg
Ø125 mm låsbare hjul
170 kg
24V
0 – 71°
0 – 38°

Justering af lægsektionen
Anti-trendelenburg

0 – 12°
0 - 12°

Andet standardudstyr

Håndbetjening | sengeender i massivt birketræ (par)
| Dobbelt låsbare sideskinner af træ med låseknap
(par) | integreret beslag til sengegalge
(hovedgærde) | integreret beslag til dropstativ
(hovedgærde)

CE-mærket
Garanti
Fremstillingsland

Ja
2 år
Finland

Fabriksmonteret tilbehør:
- Ø100 mm hjul
Andet tilbehør:
- Sengegalge med trekantet håndtag
- Støtte håndtag
- Dropstativ med hurtig justering med én hånd
- Læse- og spisebakke, oven på sideskinner
- Læselampe
- Polstret belægning på toppen af sideskinnen, en enhed
- Sengeender: birk

