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Mô tả Sản phẩm
Thang máy bệnh nhân chạy bằng pin điện này mang lại giá trị đặc biệt trong Máy nâng bệnh nhân
chạy bằng điện. Đó là một giá cả phải chăng

thang máy chạy bằng pin và bộ sạc.

Nâng từ sàn, giường, xe đi lại hoặc xe lăn. Dễ sử dụng Hệ thống thang máy có giá đỡ rộng có thể
chứa

địu 2 điểm hoặc 4 điểm.
Lớp hoàn thiện sơn tĩnh điện màu trắng dễ lau chùi và không bị ố hay xỉn màu.

Đặc trưng :
1. Cấu trúc khổ lớn
2. Bơm cơ cấu truyền động Jumbo có nút khẩn cấp có thể chuyển sang chế độ bằng tay để hạ bệnh
nhân xuống an toàn
3. Sạc nhanh chóng, dễ dàng từ ổ cắm AC
4. Để sạc, chỉ cần cắm vào thiết bị Không cần tháo pin ra để sạc Thang máy sẽ không hoạt động khi
đang cắm điện Để sử dụng chăm sóc tại nhà
5. Phần đính kèm xoay 6 điểm cho phép cáp treo 2, 4 hoặc 6 điểm
6. Chiều cao cơ sở chỉ 4,75 "cho khoảng sáng gầm giường thấp
7. Nhiều tùy chọn địu có sẵn
8. Nâng lên đến 450 lbs.
9. Cân Trọng lượng Tùy chọn.

Các ứng dụng:



miêu tả cụ thể

Nâng từ sàn, giường, xe đi lại hoặc xe lăn.

Dễ sử dụng Hệ thống thang máy có giá đỡ sáu điểm sẽ chứa

địu sáu điểm, địu 4 điểm hoặc địu 2 điểm.

Thang trọng lượng tùy chọn



Với nút dừng khẩn cấp và hệ thống giảm dị ứng.

Thang máy này có một bộ pin có thể tháo rời để cắm vào hộp điều khiển / bộ sạc.

Máy bơm thậm chí còn bao gồm một nút khẩn cấp và có thể được chuyển sang chế độ thủ công để hạ
bệnh nhân một cách an toàn.

Cơ sở có thể điều chỉnh, Mở rộng cơ sở của thang máy đến nơi rộng nhất



vị trí có thể để tối đa hóa sự ổn định và dễ sử dụng.

Sự so sánh sản phẩm:




