P ístrojový vozík

P ístrojový vozík CUSTO Mobil

Požadavky na moderní, ergonomická uspo ádání diagnostických pracoviš stoupá, proto je nyní k dispozici nov
dodávaný kompaktní p ístrojový vozík CUSTO Mobil. V pop edí výhod tohoto vozíku stojí praktické ešení a
snadná integrace všech systémových prvk , dále pe livé zpracování a použití vysoce jakostních materiál . Díky
nim se vozík vyzna uje velikou stabilitou a vysokou spolehlivostí p i používání v praxi.
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Veliká odkládací plocha polic z pozinkového nebo lakovaného
plechu nabízí úložný prostor pro všechny p ístroje. Zaoblené
pogumované hrany zabra ují náraz m nebo necht ným úraz m.
Povrch je velice jednoduše omyvatelný a desinfikovatelný, p itom
si zachovává svoji odolnost proti agresivním rozpoušt dl m.

vysoká životnost díky použitým hliníkovým
profil m
použité materiály odolné desinfek ním
prost edk m i agresivním rozpoušt dl m
police pro 17” PC monitor, upravitelná pro
použití VESA nebo TFT monitoru
vysouvací police pro klávesnici i s podložkou
pro myš
integrovaný energetický sloupek pro
organizaci napájecích kabel
napájení pro 8 p ístroj , spole ný
prosv tlený vypína
dvojitá kole ka, vp edu bržd ná
možná p ímá integrace p ísavného systému

P ístrojový vozík

Dvojitá otá ivá kole ka zaru ují vysoký komfort pohyblivosti a snadné
p ekonávání p ekážek. P ední bržd ná kole ka zlepšují stabilitu p i práci s
p ístroji. Na objednávku lze dodat i v tší kole ka.

Energetické sloupky umíst né po obou stranách vozíku slouží jako kabelové
šachty pro snadnou organizaci napájecích nebo spojovacích kabel .
Vícenásobná zásuvková lišta s centrálním vypína em slouží k napájení všech
p ístroj umíst ných na vozíku. Mimo to je jeden vypína vyveden p ímo vedle
podložky pod myš.
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