Spencer 520
Maca Cadeira

A Spencer 520 é um dispositivo que adota soluções inovadoras para o transporte de pacientes a utilizar em operações
de resgate em estradas e ambulâncias. O dispositivo pode ser usado na configuração de cadeira ou maca, adaptandose a cenários de resgate mais amplos.

Caracteristicas especificas
Pode ser usado como maca ou como cadeira de rodas
Mudança de configuração leva menos de 2 segundos
em apenas uma operação
Leve e robusta
Rodas ø150 mm para aumentar a ação de deslizamento
Dobrável para economizar espaço quando armazenada
3 cintos ajustáveis incluídos (não mostrados na imagem),
um dos quais pode ser usado como imobilizador de cabeça
2 alças telescópicas frontais para serem usadas no modo de
maca
2 alças fixas posteriores para serem usadas no modo de
maca
2 alças dobráveis traseiras para serem usadas no modo de
cadeira
2 alças fixas frontais para serem usadas no modo de cadeira
Chapa reforçada para assento e encosto
A parte inferior do quadro é curva para funcionar como um
apoio para os pés quando o dispositivo está no modo de
maca
Compliant with
UNI EN 1865-1
EN 597-1 (referred to the sheets)
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Technical data
Dispositivo em modo de maca
Comprimento com alças fechadas
Comprimentos com alças abertas
Largura
Espessura
Dispositivo em modo cadeira
Altura
Profundidade com alças fechadas
Profundidade com alças abertas
Altura do assento
Altura do encosto
Dimensões dobrada
Materiais
Peso
Capacidade de carga
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1950 mm
2035 mm
540 mm
170 mm
1355 mm
765 mm
915 mm
550 mm
870 mm
1090x170x170 mm
PVC, Nylon, Steel
13,5 ± 0,5 Kg
160 kg

Dimensions are subjected to tolerances of ± 10mm
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