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Стаціонарні напольні ноші з регульованою висотою  - OW3XL.VHPO 

(CALDARA, Італія) 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       Базова конфігурація 

 Конструкція з регульованою висотою за допомогою 2 

гідравлічних насосів. З обох боків є 3 педалі для 

регулювання висоти та нахилу. 

 Сітчасту поверхню верхньої рами можна видалити, щоб 

забезпечити кращу санітарну обробку. Інноваційний дизайн 

робить ноші абсолютно міцними та зручними, що дозволяє 

операторам комфортно  переміщати пацієнта. 

 Бічні поручні дуже практичні, їх можна швидко та легко 

скласти. Конструкція оснащена натискними ручками, 4 

бамперами по кутах і універсальним тримачем  балона .  

 Подушку можна відкинути за допомогою двох легко 

керованих газових пружин завдяки практичному 

ергономічному важелю, її нахил становить 70°. 

 Колеса Ø 200 мм, всі з центральним і повним одночасним 

гальмом, одне з блокуванням напрямку.  

 Вся конструкція пофарбована світло-сірою епоксидною 

фарбою. 

 Педалі з обох боків дозволяють регулювати ноші по висоті і 

нахиляти конструкцію в положення TR / RTR.  

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: 198 см 

Ширина: 76 см 

Висота: 58/88 см 

Вага: 90 КГ 

Вантажопідйомність: 200 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 

 

 


