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Stół zabiegowy SSU - sposób
regulacji w opcji [id-567]
Cena brutto

4 433,00 zł

Cena netto

4 104,63 zł

Cena poprzednia

3 499,00 zł

Numer katalogowy

SS-U

Opis produktu
Stół SS-U posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową.

Regulacja wysokości stołu odbywa się manualnie, elektrycznie lub hydraulicznie w zależności od wybranej opcji stołu.
W standardzie występuje trzy częściowe leże wykonane ze sklejki z otworem (lub bez) na twarz i zatyczką w podgłówku. Część
środkowa unosi się do kąta 30° co ułatwia między innymi przeprowadzanie badań USG.

W modelu SS-U zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości.
Poszczególne części blatu regulowane są poprzez sprężyny gazowe.

Jako opcje dodatkowe dostępne są:

podłokietniki
wieszak na podkład w rolce
system kółek jezdnych
Dane techniczne:
Długość

200 cm

Szerokość

65/70/80 cm

Wysokość

48-100 cm

Regulacja kąta podgłówka 50o do - 70o
Regulacja kąta części
środkowej

0o do 30o
92 kg

Masa własna
160 kg
Maksymalne obciążenie

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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regulacja wysokości: manualna , hydrauliczna (+ 929,00 zł ), elektryczna - pilotem ręcznym (+ 956,00 zł ), elektryczna seterownikiem nożnym (+ 1 256,00 zł ), elektrycznie - z ramy (+ 1 906,00 zł )
uchwyt prześcieradła: nie , dodaj (+ 93,00 zł )
sytem jezdny: nie , dodaj (+ 648,00 zł )
otwór z zatyczką w podgłówku: nie , dodaj
opuszczane podłokietniki: nie , dodaj (+ 303,00 zł )
szerokość: 65 cm , 70 cm , 80 cm
kolory tapicerki: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , N01
(+ 324,00 zł ), N02 (+ 324,00 zł ), N03 (+ 324,00 zł ), N04 (+ 324,00 zł ), N05 (+ 324,00 zł ), N06 (+ 324,00 zł ), N07 (+
324,00 zł )
kolor stelaża w RAL: biały / 9003 , aluminiowy / 9006 , antracyt / 7016 , farba antybakteryjna biała (+ 324,00 zł )
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