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Hygiene Equipment 
Designed for PeopleTR 4200 Atlas Junior

Duschvagn för tunga brukare

Duschvagnen Atlas är utvecklad för att ge utrymme och 
bärighet för Era mest krävande vårdtagare. Atlas kan  
användas vid duschning, som skötvagn eller   
behandlingsvagn. Möjligheterna är många.

Vårdtagaren kan på ett säkert sätt flyttas från säng till Atlas 
och åter.

Frigången på vagnens underrede tillåter överföring från de 
flesta mobila lyftar. Båda sidogrindarna kan fällas helt vilket 
underlättar överflyttningen.

Via handkontrollen kan liggytan höjas och sänkas tack vare de 
två kraftiga ställdonen. Med handkontrollen styrs även  
vinklingen av liggytan (max 4 grader i båda riktningarna) för 
att ge bra avrinning vid duschning alternativt   
Trendelenburgläge. En ljudsignal indikerar när liggytan är i 
plant läge.

Atlas Junior - Duschvagn för dina speciella behov

Sidogrindarna kan fällas vid   
överflyttning och fällas upp för   
säker transport

Liggytan kan vinklas för bra avrinning 
alternativt Trendelenburgläge

Sidogrindarna kan ställas i tre olika lägen    
(upprest, horisontellt alternativt hängande) för att ge god 
säkerhet och underlätta överflyttningen.

Liggytan har avvisarhjul i varje hörn. Alla fyra hjulen är låsbara 
via fotreglage (centrallåsning). Samma reglage reglerar även 
riktningsspärren för rakstyrning.

TR 4200 levereras med batteriladdare, avloppsslang och 
huvudkudde. Två olika kilkuddar finns som tillbehör.
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Funktioner
Via handkontrollen styrs de två kraftfulla ställdonen som 
tyst och enkelt höjer och sänker liggplattan.  
Handkontrollen styr även tippningen av liggyta i båda 
riktningarna. Vid behov kan tippningen användas som  
“Trendelenburg” läge. 
Tack vare liggytans höjdinställningsalternativ får vård-
aren alltid en bekväm arbetshöjd.
En summerton ljuder när liggytan är i horisontellt 
läge.  

Vid transport genom trånga passager fälls  sido-grindarna 
enkelt inåt och reducerar duschvagnens bredd.
Liggytan har avvisarhjul i alla fyra hörn för att 
skydda dörrar och väggpassager. Som standard levereras  
duschvagn med en flamsäker madrass, 1 m avlopp med 
töjbar avloppsslang samt kudde.
TR 4200 är tillverkad av varaktigt och tåligt material 
såsom pulverlackerat rostfritt ellr elförzinkat stål som un-
derlättar enkel rengöring och effektivt underhåll. Madras-
sen är löstagbar.

Bekvämt fotreglage för rakstyrning, 
transportläge och bromsning av hjul.

Tillbehör:
Kilkudde (580*600*140) 15°  
Kilkudde (580*600*280) 30°
Blå madrass och kudde (standard grå)
Längre avloppsslang 2,5 mm (standard 1 m)

Mått (mm)

Specifikationer

Längd 2150 mm 

Bredd 740 mm

Höjd 535-835 mm

Max belastning 270 kg

Chassi - Material Pulverlackad rostfritt stål

Hjul Broms på samtliga hjul samt riktiningsspätt via 
central fotkontroll

Hand kontroll För höjdjustering samt tiltning

Madrass, kudde Flamsäkert material

Batteri Laddningsbart, 24 V, 2 x 7Ah


