CROSS UP 8409
Maca auto-carga 10G destacável

Spencer Cross Up 8409 é uma maca auto-carga 10G destacável, com alturas ajustáveis, para o transporte
de pacientes. Pode ser usada para operações de resgate na estrada enas ambulancias. As pernas dobram-se
de forma independente, ativando os comandos apropriados, na fase de carga, e abrem-se
automaticamente durante a fase de descarga.
Características específicas
Plano em polietileno fácil de limpar
Comandos com código de cores
Encosto ajustável
Posição antishock Trendelenburg
Freios nas rodas traseiras
Barras laterais reclináveis Safe bar
Sistema altura ajustáveis para facilitar o carregamento do paciente
A parte superior da maca destaca-se com extrema facilidade e está
equipada com alças telescópicas para facilitar as operações de elevação
Certificada 10G se usada com o sistema de fixação R-MAX

Acessórios
ST70000A
ST70002A

Acessórios opcionais
ST42702C
Fixação R-Max (Obrigatória para macas 10G)
ST00491A
STX 90 Encosto para a cabeça telescópico para macas
ST00497B
DNA STRAP cint. c/enrolador integrado
ST00498B
DNA STRAP cint. torácicos c/enrolador integrado
CB09025C
Tanker porta-garrafas amarelo para barras laterais
macas
CB09028C
Apoio fixação Tanker para barras laterais Safe Bar

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE
CROSS UP 8409 C/MACA T C/QMX777
CERT. 10G
CR00022E

Colchão anatomico em PVC QMX/777
Cintos STX 702 duas peças metal reflex pretas

Dados técnicos
Comprimento
Largura
Peso trolley auto-carga
Peso maca superior
Capacidade
Rodas
Altura sob roda carro de carga
Materiais
Comprimento barras laterais
Altura barras laterais

Classificação CND
ID de registro

1975 ± 10mm
580 ± 10 mm
31 ± 1 kg
21 ± 1 kg
250 kg
ø200 mm
65 cm
Aço inox, Al, PE
680 mm
200 mm
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