Características únicas
Motor compacto
Carregamento por gravidade
Descida de emergência sem ferramentas
Barra de suspensão com 6 ganchos para fácil ajuste
Económica
Sem luzes á noite
Barra de suspensão amovível
Possível instalação em calhas existentes
Carga por gravidade - A OT200 tem um sistema único de recarga automática
durante a sua utilização. Permite assim uma significativa poupança durante a
vida útil da grua.

Design Compacto
Os discretos motor e guia
brancos da OT200 foram
desenhados
para
se
misturarem no ambiente e
proporcionar uma solução
estéticamente
agradável,
com capacidade de 200 kg

Emergência sem ferramentas
Se a descida de emergência
eléctrica não pode ser usada,
automaticamente é detectada a
falha e a funda é descida
manualmente de uma forma
segura e controlada.

Vasta gama de soluções
Com uma vasta gama de
opções de guia,
virtualmente qualquer
necessidade pode ser
satisfeita. Nós
compreendemos que
uma óptima solução de
transferência de
pacientes requere um
correcto posicionamento
dos utilizadores.

Barra de suspensão
A OT200 tem uma barra de
suspensão com 6 ganchos
que
permite
que
os
ombros, anca e pernas
sejam ajustadas de uma
forma independente. Como
opção está disponível uma
barra reclinável de acção
motorizada ou manual.

Características do produto

A premiada grua de tecto compacta OT200 é a mais pequena do
mercado, para uso profissional. O motor tem um sistema único de
recarga por gravidade e função de descida de emergência que não
requer qualquer ferramenta especial. A OT200 é uma solução flexivel e
económica que pode ser instalada virtualmente em qualquer lugar.

OT200 Grua de tecto

OT200 Compacta Grua tecto

Especificações
Modelo

OT200 Grua de tecto

Função

Elevação e transferência de pessoas, Ideal para wc, quartos e utilização em casa.

Dimensões

303mm x 240mm x 190mm

Capacidade

200kg

Opções
Opções de guia

Aplicação
Único com

Barra de suspensão reclinável, Escala de pesagem e infravermelhos.
Sistema em H, Base rotativa, ligações e curvas.

Cuidados em casa ou no Hospital, Escolas, Centros de Dia, Fisioterapia.
Recarga por gravidade, Descida de emergência sem ferramentas.
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