Maxi Cart 2

Transportkar voor
tiljukken plafondlift

De Maxi Cart™ 2-transportkar ondersteunt zorgverleners door
het aantal handmatige tiljukhandelingen in zorginstellingen te
verminderen. Indien nodig worden het kanteljuk, het 2-punts juk en
het juk voor liggend tillen losgemaakt van de transportwagen, en
herbevestigd wanneer ze niet worden gebruikt. Dankzij de handige
wijze waarop het kanteljuk, het 2-punts juk en het juk voor liggend
tillen op de transportkar zijn bevestigd, zijn de accessoires altijd
gebruiksklaar.
De Maxi Cart 2-transportkar is speciaal ontworpen voor de Maxi
Sky-tiljukken en -juk voor liggend tillen. Zorgverleners kunnen deze
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rechtstreeks vanaf de transportkar bevestigen aan de cassette om
handmatig tillen volledig te vermijden. De transportkar is eenvoudig
verplaatsbaar en voorkomt dat zorgverleners moeilijk te hanteren
accessoires door de zorginstelling moeten dragen.
Bij ArjoHuntleigh zetten wij ons volledig in voor het creëren van een
veilige en efficiënte zorgomgeving. De Maxi Cart 2-transportkar
helpt werkgerelateerde blessures te voorkomen door de
bijbehorende Maxi Sky-accessoires gebruiksklaar te maken,
teneinde het veilig tillen van patiënten te bevorderen.
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Belangrijkste kenmerken

•
•
•
•

Altijd klaar voor gebruik
Gemakkelijk te gebruiken
Handmatig tillen overbodig
Alle accessoires op één plek

Productinformatie

Maximaal draagvermogen

Totale hoogte

1248 mm

Totale lengte

868 mm

Totale breedte

526 mm

Afmetingen van de verpakking (l x b x h)
Gewicht

20 kg

Zwenkwielen voor (2x)
Draaiende zwenkwielen

100 mm

Zwenkwielen achter (2x)
Draaiende zwenkwielen met rem

100 mm

1030 x 540 x 370 mm
16 kg
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