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Електричні напольні ноші з регульованою висотою  - 3XLSPEED 

(CALDARA, Італія) 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       Базова конфігурація 

 Електричні носилки з регульованою висотою є дуже 

інноваційним продуктом як з технічних аспектів, так і з 

точки зору дизайну. 

  Основа має міцну конструкцію, яка рухається на чотирьох 

колесах діаметром 200 мм, всі з центральним педальним 

гальмом, одне з спрямованим гальмом.  Є додаткове 

колесо, розташоване в центрі конструкції здатне 

гарантувати більшу швидкість, що досягає 4 км/год.   

 Регулювання висоти здійснюється за допомогою двох 

телескопічних стійок з електроприводом, які можуть 

пересуватися одночасно або окремо для досягнення 

положення TR/RTR. Вони живляться від батареї та 

керуються кнопковою панеллю. 

 Верхня поверхня двох секцій виготовлена з радіо прозорого 

матеріалу. 

  Головна частина приводиться в дію двома газовими 

пружинами, які дозволяють дуже точно регулювати спинку.  

 Конструкція оснащена натискними ручками та чотирма 

бамперами, розташованими на кінцях конструкції. Бічні 

поручні дуже практичні, їх можна швидко та легко зняти.  

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. 



 

 

ТОВ “ОСЕЛЯ ЮТ” 

ЄДРПОУ: 23723296 

01103, м. Київ, вул. Бойчука 18-А 

 

+38 044 333 91 96 |  067 821 46 96  | 050 162 42 53 

email: info@oselyayut.com.ua 

website: oselyayut.com.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Розміри 
 

Довжина: 220 см 

Ширина: 76 см 

Висота: 66/106 см 

Вага: 90 кг 

Вантажопідйомність: 250 кг 

Опціонально 
 

Тримач для крапельниці  

Знімний, антистатичний, 
антибактеріальний, протикліщовий, 
дихаючий, вогнетривкий, 
водонепроникний і стерилізуемий 
матрац H. 8 см  

4 колеса Ø 200 мм з центральним 
гальмом, одночасно ведучі 

Верхня поверхня з радіопрозорого 
вугілля (при замовленні запитуйте 
рівень прозорості алюмінію 0,6 / 0,7 
мм)  

Універсальне відділення для 
зберігання 

П'яте колесо Ø 125 мм 

 

 


