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Motor kan monteres på høyre 
eller venstre side

Ingen løse deler. Motor, 
betjeningsboks og transformator 
er alltid tilkoblet. Motoren kan 
enkelt flyttes til motsatt side.

Egenskaper og fordeler

Transportbag

En hendig bag for oppbevaring av 
betjeningsboks og transformator.

Rammefarge

QR 
Code

Det elektriske hjertebrettet fra Invacare er utviklet for brukerens private seng. Hjertebrettet er enkelt å betjene og 
overmadrassen holder seg godt på plass takket være dukens struktur.

Bedco hjertebrett er ideell på reise da den er enkel å montere og demontere.

Trekket minimerer bevegelse

Materialet minimerer bevegelse i 
overmadrassen når hjertebrettet 
vinkles.

Tekniske data

For more comprehensive pre-sales information about this product, including the product’s user manual, please see your 
local Invacare website.
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Bredde total, 
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TOTAL PRODUCT WEIGHT

Maks. 
Brukervekt Strømstyrke

Trekket kan 
vaskes på

60°

800 / 700 mm
950 / 850 mm

1100 / 1000 mm
1450 / 1200 mm

70°
70°
70°
70°

9,5 kg
10 kg

10,5 kg
13 kg

135 kg
135 kg
135 kg
135 kg

24V
24V
24V
24V

60°
60°
60°
60°

Aluminium grå

Komfort og funksjon

Invacare Bedco Rygg leveres med maksimal 
funksjonalitet. Ryggstøtten hjelper brukeren opp i 
sittende stilling - noe som gjør det lettere å komme 
inn og ut av sengen. Materialet i trekket sikrer 
at madrassen holder seg på plass. Hjertebrettet 
leveres i 4 bredder.

Velegnet for transport

Bedco Hjertebrett er enkel å transportere (lett i 
vekt og ingen løse deler) og monteres enkelt uten 
bruk av verktøy. Motoren kan enkelt flyttes til 
motsatt side ved behov.

Et sikkert 24V system øker graden av sikkerhet.

Beige


