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OPIS PRODUKTU:
Kosze Titan to niezwykle wytrzymałe konstrukcje, przeznaczone
do transportu wysokościowego i śmigłowcowego. Potężne orurowanie, wyłożenie siatką z Durathenu oraz twarda podkładka
pod plecy z tworzywa sztucznego to podstawowe atuty kosza Titan. Zaczepy do karabinków zostały wbudowane w ramę nośną
tak, aby nie były poddawane uszkodzeniom w czasie akcji ratunkowych – mocowania StratLoadTM. Niezwykła wytrzymałość
(1100 kg obciążenia), niewielka waga (14 kg), wszechstronność
zastosowania i duża żywotność zapewniają użytkownikowi najwyższy komfort pracy i bezpieczeństwo pacjenta.
W wyposażeniu standardowym znajduje się wyłożenie do kosza
z siatki Durathenowej, podkładka pod plecy oraz 4 pasy pacjenta
z zapięciami przepinkowymi. Podwozie – koło transportowe wraz
z rączkami, zawiesia z taśmowymi zakończeniami, karabinek do
zawiesia oraz plastikowa osłona głowy wraz z mocowaniami to
wyposażenie opcjonalne kosza Titan.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRODUKTU:
• Wyjątkowa wytrzymałość kosza
• Bezpieczny system mocowań StratLoadTM
• Specjalny podkład umożliwiający masaż serca

DOSTĘPNE MODELE:
• kosz zwężany, 1-częściowy – model 11-0100
kosz 1-częściowy

• kosz regularny, 1-częściowy – model 11-0101
• kosz regularny, 2-częściowy – model 11-0103
• kosz zwężany, 2-częściowy – model 11-0104
• kosz tytanowy zwężany, 1-częściowy – model 11-0118
• kosz tytanowy zwężany, 2-częściowy – model 11-0119

PARAMETRY TECHNICZNE:
• Długość:
211 cm (kosz 1-częściowy)
212 cm (kosz 2-częściowy)
• Szerokość:
58 cm (kosz 1-częściowy)
60 cm (kosz 2-częściowy)
• Wysokość: 18 cm
• Waga:
13,6 kg (kosz stalowy 1-częściowy)
14 kg (kosz stalowy 2-częściowy)
6,1 kg (kosz tytanowy 1-częściowy)
7,4 kg (kosz tytanowy 2-częściowy)
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kosz 2-częściowy

• Obciążenie maksymalne: 1100 kg

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.
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