CARRO MACA - DORSO MÓVEL / ELEVAÇÃO HIDRÁULICA A PEDAL
LEITO E CARENAGENS EM FIBERGLASS

ESTRUTURA: tubular de aço carbono 1.020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm, sobreposta por carenagem em fiberglass
acabamento em gel coat (alta resistência e durabilidade), possibilita fácil higienização do conjunto;
LEITO: confeccionado em fiberglass acabamento em gel coat isoftálico;
MOVIMENTOS: proporciona os movimentos de elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal e também do
apoio dorsal, ajustável por sistema pneumático com acionador manual em aço inoxidável;
RODÍZIOS: giratórios 5” com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados
de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e
menor esforço do operador;
FORNECIDO COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 par de grades laterais: confeccionadas em aço inoxidável
AISI 304, sistema sanfonado (empilhável) composta tubo oblongo aço inoxidável, 16 mm x 30 mm x 1,2 mm
espessura de parede e tubo redondo de aço inoxidável 5/8” x 1,2 mm de espessura de parede, dotada de sistema de
travamento automático ao final de curso e desarme por acionamento de puxador; 01 suporte de soro:
confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos confeccionado em aço inoxidável AISI 304 5/8” x 1,2 de
espessura de parede, com altura de 1,20 m; 01 colchonete: confeccionado espuma densidade 33, espessura 80 mm
com revestimento em courvim de alta qualidade;
ACESSÓRIOS OPCIONAIS: suporte para cilindro de oxigênio, suporte para monitor. PESO ADMISSÍVEL: 180 kg.
DIMENSÕES: Úteis do Leito: C: 1,90 m x L: 0,61 m / Dimensões Totais do Leito: C: 2,09 m x L: 0,76 m.
Altura mínima (do piso ao leito): 0,58 m + Colchão (8 cm).
/
Altura máxima (do piso ao leito): 0,83 m +
Colchão (8 cm).
MODELO: BKMR 005
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