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Undersökningsbänk Lojer 4040X 
Innovativ och mångsidig tvådelad
elektrisk undersökningsbänk

Hälsovård | Äldrevård | Medicinsk hälsa
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 Viktiga egenskaper: 

1. Marknadens bästa höjdomfång 40 – 95 cm 

2. Genomtänkt design och konstruktion gör bänken lätt att använda, underhålla och rengöra 

3. Sänkning med hjälp av tyngdkraften förbättrar patient- och användarsäkerhet 

Helt nya 4040X från Lojer är ett utmärkt val av undersökningsbänk för de flesta kliniker och mottagningar inom

hälsovården. Tack vare den patenterade konstruktionen med unika egenskaper och ett stort höjdomfång kan

både barn, vuxna och äldre smidigt ta sig på och av bänken. 

4040X är baserad på helt ny teknik som möjliggör både manuell och elektrisk justering av ryggdelen. Den höga

belastningskapaciteten möjliggör en bra ergonomisk arbetsställning samtidigt som patientsäkerheten i under-

söknings- och förflyttningssituationer garanteras. 

Dynornas stoppning ger god komfort och behåller formen över tid. Det erbjuds många individuella

valmöjligheter på bredd, färg och klädselkvalité. 

Bänken utrustas som standard med pappersrullehållare och uttag för tillbehörsadapter (6 valbara positioner).

Som tillval, för förbättrade ergonomi och hygien, kan bänkhöjden på 4040X enkelt justeras från bägge sidor

med hjälp av fotstänger. Naturligtvis kan 4040X fås med Trendelenburg, centrallås och dubbelhjul. I tillägg

erbjuds ett stort antal tillbehör.  
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Titta på videon 
http://bit.ly/4040x
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Fabriksmonterade tillval: 

• Fotstänger för justering av höjd och rygg

• Trendelenburg

• Batteridriven

• Ø 125 mm dubbelhjul med centrallås 

 

Tillbehör:

• Grindar

• Droppställning

• Armstöd

• Nackstöd

• Undersökningsbelysning

• Handtag för förflyttning

• Adapter för extrautrustning

• Antistatisk klädsel

• Tillbehörsskena 380 mm x 10 mm 

   x 25 mm (max 6 st.)

• Anestesibåge

Teknisk specifikation

Totalbredd 75 cm (80 / 90 cm som tillval)

Totallängd 200 cm

Totalvikt 108 kg

Höjdjustering 40 - 95 cm

Längd ryggdel 70 cm

Justering av ryggdel 0-73°

Trendelenburg (tillval) max. 12°

Hjul diameter Ø 125 mm (dubbelhjul som tillval)

Max. belastning (SWL) 210 kg

Elsystem 24V

CE - MDD Ja

Handkontroll Ja                                                     

Tillverkningsland Finland

Garanti 10 år ram, 2 år motor/elektronik/hydraulik, 1 år klädsel


