
M9 TRANSFER

OPTIES EN ACCESSOIRES

 • Drukverdelend matras (dikte 10cm of 12.5cm)

 • Verpleegunit handbediening of patiënten handbediening beschikbaar

 • Afneembare infuuspaal, monteerbaar op elke hoek

 • Uitneembaar voeteindpaneel met duwbeugel en monitorplatform

 • Versterkte bedverlenging met extra matrasdeel

 • Volledig assortiment Howard Wright accessoires

KENMERKEN

 • Volledig elektrisch, selectief blokkeerbare functies met accu back up

 • Ruime afmeting patiënten ligvlak van 200 cm x 70 cm

 • Unieke elektrische hoogteverstelling van 35 cm tot 80 cm

 • Veilige werkbelasting tot 250 kg

 • Vaste neerklapbare infuuspaal

 • Centrale rem met 5e stuurwiel

Volledig elektrisch verstelbaar 
met ultra lage instap van 35 cm

Volledig elektrisch verstelbaar met ultra lage instap 
van 35 cm. Alle gekozen componenten zijn van 
hoge en bewezen kwaliteit waarmee een duurzaam 
product is verzekerd.

Voldoet aan de norm voor medische bedden 
IEC60601-2-52 en garandeert hiermee veiligheid 
voor patiënt en zorgverlener. 

De M9 Transport brancard is eenvoudig te bedienen 
en heeft weinig onderhoud nodig. Met de vele opties 
en accessoires is de M9 Transport naar ieders wens 
aan te passen.



SPECIFICATIE

MODEL:  M9 Transfer
IP RATING:  IPX4
EEC CLASSIFICATIE:  Klasse 1, Non-invasive
MAXIMALE BELASTING:  250kg (incl. patient en accessoires)
GEWICHT:  120kg (incl. bedhekken en bedeind) 

 • Robuuste poedercoated staalconstructie
 • Grote zachte stootwielen met accessoire bevestigingspunten op de 4 hoeken
 • LINAK electrisch systeem met 4 aandrijvingen
 • Power input: 220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.0 A max Power output: 24 VDC
 • Eenvoudig te reinigen gasveerondersteunde bedhekken
 • 2 geintegreerde ergonomische wegklapbare duwbeugels
 • Eenvoudig bereikbare controlbox met opbergmogelijkheid voor snoer
 • Ophangrail voor drainagezakken
 • Elektrische rug- en knieverstelling met klembeveiliging
 • Potentiaalvereffeningsaansluitpunt
 • Centrale rem bedienbaar via 4 rempedalen, met 5e stuurwiel 
 • Vaste neerklapbare infuuspaal uitschuifbaar tot 141cm vanaf matras 
 • CPR quick release rugsteun (gasveer ondersteund)

 
OPTIES
 • Centrale rem bedienbaar via 2 rempedalen en 1 stuurwiel
 • HX/F grootte zuurstoffleshouder
 • Volledig assortiment Howard Wright accessoires

VEILIGHEID
 •  Ontworpen volgens de norm medische bedden EN IEC60601-2-52:2010  

 

AFMETINGEN
 • Platform (incl. 9cm stootwielen): L: 222cm, B: 82cm
 • Matras: L: 200cm, B: 70cm
 • Rugsteun: L: 75cm
 • Bedhekken: L: 131.5cm, H: 43.5cm (vanaf matras)
 • Ruimte tussen bedhekken: 9.2cm (2.5cm wanneer bedhek omlaag is)
 • Diameter stootwielen: 9cm
 • Wielbasis: 130cm, wielspoor: 52cm
 •  Zwenkwiel diameter: 150mm dubbele wielen
 • Maximale bedhoogte: 80cm, minimale bedhoogte: 35cm
 • Trendelenburg 16°, Anti-Trendelenburg 13.5°
 • Maximale rughoek: 80° 
 • Maximale bovenbeensteun: 32°, maximale onderbeensteun: 19°

(Alle hoekafmetingen gelden vanaf horizontale positie) 
  
 
VRIJE TOEGANG ONDER BED (VOOR TILLIFTEN & BED MOVERS)

 • Onderrijdbaarheid brancard: 185mm
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35cm ultra lage instap


