
Chirurgie

Haico PRO3
Haico

De referentie voor paarden operatietafels!

Elk jaar krijgen meer dan 90.000 paarden wereldwijd chirurgische hulp op een
HAICO-tafel! Deze operatietafel voor paarden is de meest gebruikte ter wereld.
De kwaliteit is onovertroffen en het is echt de maatstaf voor operatietafels
voor paarden.

4-weg kanteling - nieuwe laterale kanteling +/- 15% ideaal bij abdominale chirurgie
voor decompressie van cecale overbelasting en in laterale decubitus!
Tafelblad verkrijgbaar in twee verschillende maten:  Middelgroot en groot
Alle zijpanelen zijn gemakkelijk te verwijderen.
Hoofdsteun kan zijdelings worden bewogen.
De bedieningsknoppen bevinden zich aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
tijdens het gebruik.
Twee snelheden op de lift voor onbeladen / beladen tafel.
Nieuwe speciale behandeling op alle metalen oppervlakken
Speciale batterij
Minimumhoogte slechts 30 cm (1 ft)
Volledig geladen met alle beschikbare accessoires
Kwaliteits- en testrapport inbegrepen

Kenmerken
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Tafelblad met hoofdsteun: 300 x 140 cm 

Tafelhoofdsteun: 40 x 85 cm of 30 x 85 cm
Tafelbreedte zonder zijpanelen: 50 cm
Zijpanelen - tafel: 46 x 37 cm
Zijpanelen - hoofdsteun: 30 x 50 cm
Wielen: Ø15 cm
Dikte bekleding: 5 cm
Gewicht: ca. 550 kg

Minimale hoogte: 34 cm
Maximale hoogte: 110 cm
Bekkenhoek: +/-25
Hoofdsteun hoek: +/-25
Zijwaartse hoek: +/-12
Hoofdsteun: verwijderbaar
Zijhoofdsteun : verwijderbaar
Zijpanelen : verwijderbaar
Bedieningsknoppen : voorzijde en zijkanten

Technische gegevens

Afmetingen

        of 280 x 140 cm

Aanpasbaar

Chirurgie

Maximale belasting: 1300 kg
Heffen met twee snelheden :
Normaal: 35 sec.
Snel (tabel niet geladen): 15 sec.

Bedrijfsspanning: 12 V
Batterij: 12 V 38 Ah, 10 jaar
Automatische batterijlader uitgang: 12 V 10 A
Lader-ingang: 110 V / 240 V AC / 50-60 Hz
Oplaadtijd batterij: 6 uur
Volle batterij: ca.30 liften
Draadloze afstandsbediening
Beschikbaarheid van de transporteenheid
De tafel kan gebruikt worden tijdens het opladen

Aluminium oxide stralen, dubbel verven

Complete uitrusting als standaard

Laden

Elektrisch materieel

Oppervlaktecoating

Uitrusting


