OT200
Compacto

solução completa de grua de
tecto com sistema único de
auto recarga.

A grua OT200 é um sistema compacto, fiável e inovador que foi desenhado para hospitais,
clinicas, enfermarias, escolas, uso doméstico e muitas outras possibilidades para utilizadores
adultos ou crianças.
Guias compactas
em côr branca
com fixações
ocultas.

Desenho compacto
com menor impacto
no tecto.

Uma grua de tecto que não se vê

O branco do motor e guia da OT200 compacta foi
desenhado para não sobressair ao ambiente e
está disponível nas versões de
movimento esquerda/direita
manual ou mecânico. Capacidade
de elevação de 200 kg.

Auto recarga significa que tem
sempre energia
Carregamento por
gravidade permite
que não fique sem
energia.
Cinta resistente
ao uso intensivo.

A grua de tecto OT200 recarga automáticamente
as baterias durante o movimento de descida , o
que significa que não fica com baterias fracas.
Este sistema permite obter 150 elevações por
carga.

Práticamente sem limites
Descida de
emergência sem
ferramentas.

Com uma larga gama de opções, pode ser
efectuado qualquer layout de guias. Nós
percebemos que o correcto posicionamento é
critico e oferecemos um apoio e aconselhamento
sem compromisso.

Sistema de emergência simples,

A grua OT200 tem um sistema de descida de
emergência simples e que não necessita de
ferramentas especiais. Esta característica permite
baixar o utilizador rápidamente, sem pânico e em
segurança.

2 ou 4 funções, ajuste
automático á guia para
minimizar o balanço do
paciente.

Barra de fixação com 6
ganchos para uma larga
gama de fundas.

Dimensões
Grua: C 303mm x L 240mm x A 190mm
Barra de Fixação: A 193mm x L 560mm
Carga máxima: 200kg

Diagnóstico

A OT200 tem um painel de diagnóstico, que
permite o ajuste da velocidade, mostrar falhas e
verificar quantas vezes a grua foi utilizada.
Comando
intuitivo
com
todas as
funções

Opções

A grua OT200 pode ser instalada com uma
balança, barra de suspensão reclinável e uma
variada gama de fundas.

OT200
Compacta

peMed

solução completa de grua de tecto
com sistema único de auto recarga.

A Rocargo Tecnomobile envolve-se no processo de desenho, sugerindo as melhores soluções
para o orçamento disponível e as necessidades do utilizador.
Com uma vasta gama de opções de guia, a grua OT200 pode ser instalada em
multiplos cenários.
O sistema H da OpeMed pode ser ligado por forma a permitir ligações entre várias
divisões e a nossa ligação rotativa automática, é de fácil utilização e permite obter
sempre um correcto posicionamento.
Quando o conforto é a prioridade a nossa barra de suspensão reclinável é uma
popular solução, disponível com inclinação manual ou motorizada.
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