Orca

Badekarheis

Badekarheis til alle typer badekar

Trusted Solutions,
Passionate People®

Orca

Nyt et sikkert bad med Aquatec Orca badekarheis for sittende posisjon - enkelt og med kun
ett tastetrykk. Den stabile, robuste rammen med forsterkede sakser og forsterket base gir høy
sikkerhet. Den høye ryggen er formet for å for å gi nakken støtte, og bidrar til å gjøre badet
komfortabelt.
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 edlikeholdsfri aktuator, kraftig men stillegående
V
Den ergonomisk utformede ryggen kan foldes opp og ned med én hånd
Rygg kan senkes til 40°
Den ergonomiske håndkontrollen flyter i vannet
Dersom batterikapasiteten i håndkontrollen er for lav, blokkeres muligheten
for å senke badekarheisen
Avtagbar dekkmatte som kan maskinvaskes
Ny bunnplate med bærehåndtak gjør håndteringen enkel
Patenterte sugekopper som løsner lett fra badekaret
Praktisk holder for håndkontroll på ryggen
Dreneringshull i bunnplaten forenkler rengjøringen
Bredt sortiment av tilbehør for individuell tilpasning
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Aquatec Orca

Aquatec Orca F

Aquatec Orca XL

med elektrisk,
vinkelregulerbar rygg.

med fast rygg.

med elektrisk, vinkelregulerbar rygg.
Meget høy brukervekt: 170 kg.

Kan demonteres i to
deler.

Praktisk bærehåndtak
på fremsiden av
bunnplaten.

Egenskaper

Kan også brukes uten
dekkmatte.

➀

➁

➂
Holder for håndkontroll.

Dreneringshull i bunnplaten.

Badekarheis i drift.

Tilbehør Aquatec badekarheis

Vinkelregulerbare sideplater

Høydejusterbar hodestøtte

Bryst- og hoftebelte

Individuelt justerbare sidevanger
for sikker sittestilling.
Art. nr.: 	1471606 Hvit, til Orca
(ved bestilling med
badekarheis)

For sikker støtte av hode-og
nakkeområdet. Anbefales
sammen med spesial rygg.
Alle delene for montering av
hodestøtten er inkludert.
Art.nr.:
15461 Hvit, til alle Orca
HMS-nr.: 199075

i mykt og hudvennlig materiale.
Art. nr.: 	1528702 til Orca
HMS-nr.: 211367

Abduksjonskloss

Høydeadapter

Sideplateavleder

Forhindrer glidning fra
seteoverflaten. Til alle
batteridrevne badekarheiser.
Art. nr.: 1525932 Blå (ø 70 mm)
HMS-nr.: 199069
Art. nr.: 	1525933 Blå (ø 120 mm)
HMS-nr.: 199068

Øker sittehøyden med 20, 40,
og 60 mm. For alle batteridrevne
badekarheiser.
Art. nr.: 15170 Høydeadapter
20 mm (4 stk i pakken) inkl.
ombygningssett
HMS-nr.: 109172
Art. nr.: 14694 Høydeadapter
20 mm (4 stk i pakken) uten
ombygningssett

Brukes for å gjøre sideplatene
smalere slik at heisen kan passere
hindringer.
Art. nr.: 	15309 Til alle
batteridrevne
badekarheiser
HMS-nr.: 163185

Vennligst fyll inn ønsket
mål ved bestilling

Transportbag med hjul.

Spesialtilpassede sideklaffer

Aquatec Trans

Hendig bag til transport av
badeheisen.
Art. nr.: 14586AQT Bag til
badeheis
HMS-nr.: 199083

Forenkler overføring fra heisen.
Art. nr.: 1574239 Sideklaffer
(par), inkludert hvitt trekk, til Orca
(når bestilt sammen med heisen)
Art. nr.: 1471606 Sideklaff,
uten trekk, til Orca / Orca F (ved
ettermontering)
HMS-nr.: 199083

Glideplate som forenkler
forflytning inn og ut av badekaret.
Art. nr.: 4.03.002 Roterende
forflytning, blå

Tekniske data
Artikkelnummer
Aquatec Orca F
Aquatec Orca XL
1573864
1471071
1573685
HMS-nr.: 211366
HMS-nr.: 211365

Produkt
Badekarheis med
dekkmatte

Aquatec Orca

Dimensjoner
Setebredde uten
sidestøtte
Setebredde med
sidestøtte
Setedybde
Setehøyde maks
Setehøyde min
Ryggbredde
Rygghøyde
Total dybde (oppreist
rygg)
Total dybde (tilbakelent
rygg)
Total høyde med rygg
Baseområde
Tykkelse dekkmatte

375 mm

375 mm

375 mm

715 mm* (A)

715 mm (A)

715 mm (A)

490 mm (B)
420 mm (C)
60 mm
360 mm (D)
665 mm (E)
650 mm (F)

490 mm (B)
420 mm (C)
60 mm
360 mm (D)
665 mm (E)
690 mm (F)

490 mm (B)
420 mm (C)
60 mm
360 mm (D)
665 mm (E)
650 mm (F)

920 mm

–

920 mm

1075 mm (G)
580 x 285 mm
3 mm

1075 mm (G)
580 x 285 mm
3 mm

1075 mm (G)
580 x 285 mm
3 mm

10,8 kg

11,4 kg

11,6 kg

–

–

–

6,6 kg
4,2 kg
0.4 kg
–
140 kg
40°
Hvit

7,2 kg
4,2 kg
0.4 kg
–
140 kg
–
Hvit

7,4 kg
4,2 kg
0.4 kg
–
170 kg
40°
Hvit

Annen info
Total vekt uten
håndkontroll
Total vekt uten
batteripakke
Vekt, sete
Vekt, rygg
Vekt, håndkontroll
Vekt, batteripakke
Brukervekt
Rygg kan senkes til
Farge

D

E
B

G

C
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