
Power Hoyer Lift 71940



Mô tả Sản phẩm
Cấu tạo hạng nặng của Thang nâng bệnh nhân bằng điện từ Careage hỗ trợ thang máy an toàn cho
cả người chăm sóc và bệnh nhân.
Thang máy này lý tưởng để sử dụng tại nhà. Chân đế rộng của thang máy mang lại sự ổn định tuyệt
vời trong khi vẫn có thể dọn giường thấp.
Pin dễ dàng sạc và bảo dưỡng bằng cách cắm thang máy trực tiếp vào tường và không phải tháo pin
ra khỏi thiết bị.

Đặc trưng :
1. thang máy hoạt động bằng pin cung cấp dịch vụ chuyển bệnh nhân an toàn
2. Nút dừng khẩn cấp và hệ thống hạ khẩn cấp
3.Heavy Duty thép xây dựng nâng bệnh nhân hỗ trợ lên đến 400 lbs.
4. Giá đỡ 6 điểm rộng lớn với khả năng xoay 360 °
5.Bàn rộng cung cấp thêm độ ổn định, Cần gạt bằng tay mở và đóng chân đế
6. chân đế điều chỉnh dễ dàng và khóa an toàn vào vị trí mở bằng tay cầm cần chuyển

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 phù hợp với địu sáu điểm, địu 4 điểm hoặc địu 2 điểm.

Dễ dàng mở rộng và thu hẹp phần đế bằng cách kéo



điều chỉnh tay cầm trở lại để mở khóa.

Tải trọng làm việc an toàn 400 lbs và không gian lớn hơn

khu vực này làm cho thang máy này phù hợp hoàn hảo cho những cư dân lớn hơn,

đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thông thường.

Điều khiển từ xa

công thái học và dễ sử dụng

Sự so sánh sản phẩm:




