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       Базова конфігурація 
• Конструкція виготовлена з металу Fe360; його регулювання 

по висоті відбувається за допомогою електричного приводу 
і управління педаллю.  

• Міцна основа виготовлена з овальної труби 50х25х2; верхня 
рама з прямокутної  труби 50х20х1,5. Його шарнірні точки 
встановлені на самозмащувальні втулки; під час руху столик 
не зазнає передньо-заднього зміщення. Узголів'я 
регулюється газовою пружиною (циліндром), потужність 
600Н, максимальний нахил 60° в плюс і 10° в мінус; 
центральна подушка також керується газовою пружиною 
такої ж потужності і має максимальний нахил 65 ° в плюс. 

• Конструкція повністю пофарбована білою  епоксидною 
фарбою . 

• Верхня частина покрита  вогнезахисною тканиною класу 
1IM  (skai), яку можна прати звичайними миючими 
засобами, доступними на ринку.  

• Дві зручних анатомічних пінопластових підніжки, які можна 
регулювати в усіх напрямках і фіксуються по висоті  

• Прямокутний контейнер з нержавіючої сталі, який ковзає 
вздовж, розташований під сидінням (розміри 37 см x 27 см 
x 5 см).  
 

Технічні характеристики 
• Конструкційними матеріалами є 

овальні трубчасті сталеві та круглі  
меблеві труби  Uni 7947/81 і 8913, 
DIN 2394, різьбові втулки з AVP, 
плоскі з Fe. 
 

• Конструкція  проходить процес 
фосфо-знежирення , ополіскування 
та нанесення порошкової фарби, що 
полімеризується при 200°. її 
мінімальна товщина 70/80 мікрон. 
Фініш глянсовий. 
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Розміри 
 

Довжина: 195 см 
Ширина: 60 см 
Висота: 48/95 см 
Вага: 70 КГ 
Вантажопідйомність: 150 кг 

Опціонально 
 

Отвір для обличчя 
Тримач рулону  
Анатомічні петлі для ніг 
Індивідуальні анатомічні петлі для 
ніг (колір) 
Кнопкова панель + Т-кабель  
4 колеса, 2 з яких з гальмом 
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