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Назм Продукту (0пис}

реабiлiтацiйна бirова системз Ь+,<Бimоs plutoe med cos300?6-01va02

вiдповiдас 0,1 км / rод

мiнiма.пьна tttвилкit,ть - 0,1

luвидкiсть - 1,8 км l rод
нм / rол {нульпвий старт); максимальна

(Нiмеччина}
електродвигун потужнiстю 2,2 кВт t3 к,с,}

ч-rвидкiсть pyxn7 орiчхи - вlд 0,1до км / год, спацiалiзова": :1,:::,11t

ваrою бiльше ].60 кг

ПiдЙом: 20 '', з кроком 0,t "

L|ифровиЙ iнтерфеЙс RS2З2 мя пiдклtоч*ння системи стр*с яа8антаження

одпч пл"**чя на цифровому iндикаторi при реryлювапнi rлвидкtэпi

t{iHa
rqн.

850 000,0о

225 000,00

вiд 1до З0 хвилин
ча( 1ренYцаllня t}станOвлю€тt,сfl в iнтервалl

Пульт керування для персOналy дротовий

В систему вбудовано 20 реабiлiтацiйних проrрам

пýверхня: 150 х 50 см

Висота дорirкrси; 18 см

Ваrа] itю кr

3овнiшнi rабарити : 2100 х 800 х 1З?Oмм

Максимал_ьнlэtlll[ уваноrо: 2ф ljr

Система длfr аитивноi реабiлiтацii, tliдвiсна систёма Lчпа /?00 кr/

Luna 200 кг l lPX4 / Пiдйомний блок / БiлиЙ

Гlулы керування / tРХД l 1320 шtм кабель

3арпдний пристрiй з док-стапцiеrо 1 lPXil / з ру,tним опуска}lням

rоэпiрка для пЦвiсу Luпа з фirrсуtочими rачками l 58 см / 273 кr

Балка ?5 мм16,4 м/алюмiнiй
З'слнувач р*Йок з rвинтаl\4и

Кtrмпле нт на конеч н и к iв/балка 75 мм/вк,л, rви нтн

НакOнечник фiксук:чий ,/ ба,пка 75 рtкt

- КареlкаlOалха 75 мм
ir*noor"И кронurrейн/реrYльований з крiпленнями з 270-415 мм для

пiдвiсноi ýeToHHoi стелi, вкл. Болти

- Еrgо-ремiнь/макс, навантажёння 27Ь хrlрла

Тершriн постачання пiсля ]"00% передсплати на р/рахунок:
. 3а наявностi - 3 днi
. при необхiдност! замовлення * 6-8 тижнiв

ýоставка: входить у BapTicтb

Гарантiя: ].2 мiсяцiв гарантiя не псширю€ться на

Всьоrо грн з ПДВ 7% } 075 00с,00
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