
LINET (CZK) – Eleganza 2

Mosható, anti-bakteriális /anti-sztatikusburkolat / bevonattal 
(inox/krom). Központi fékezéssel blokkolható gurulós kivitel. 
Állítható hát,- és lábrésszel, anti-bakteriális, anti-sztatikus 
burkolatúfej és láb támlákkal. Elektromos kézi vezérlés és/vagy 
mechanikus pedálos állítás.

Az ár tartalmazza: oldal-keretrács, kiszolgáló asztalka, monitor 
tartó állvány (típus szerint), a beszállítás és budapesti telephelyi 
import költségeket

Állítható magasság tartomány: 39,5 – 77,5 cm

Állítható ülőrész tartomány: 0-64°

Állítható lábrész tartomány: 0-16°

Biztonságos üzem összsúly: max. 250 kg

Terhelhetőség: max. 185 kg

Önsúly: 140 kg

Teljes méretek: 223 x 99,5 cm

Fekvési méretek: 200 x 90 cm

Gyártó:  LINET(CZK)

Típus:  ELEGANZA 2

Kivitel: használt

Ár: 199 000 Ft +ÁFA

   bemutató videó

MŰSZAKI ADATOK

www.hyppolabor.hu                              +36 20 924-8612

  



MATIFAS (France) - L-818

Mosható, antibakteriális / antisztatikus mosható burkolat /  
bevonattal. Központi fékezéssel blokkolható gurulós kivitel. 
Állítható hát,- és lábrésszel, fabetétes fej- és lábtámlákkal.  
Elektromos kézi vezérlés és/vagy mechanikus pedálos állítás.

Az ár tartalmazza: oldal-keretrács, kiszolgáló asztalka, monitortartó 
állvány (típus szerint), a beszállítás és budapesti telephelyi import 
költségeket.

Állítható magasság tartomány: 39 - 82 cm

Állíthatóülőrész tartomány: 0-70°

Állítható lábrész tartomány: 0-23°

Biztonságos üzem összsúly: max. 200 kg

Terhelhetőség: max. 165 kg

Önsúly: 90 kg

Teljes méretek: 208 x 98 cm

Fekvési méretek: 200 x 90 cm

Gyártó: MATIFAS France

Típus: L-818

Kivitel: használt

Ár: 135000 Ft +ÁFA

MŰSZAKI ADATOK

www.hyppolabor.hu                              +36 20 924-8612



Hill-Rom (USA) – Avantguard

Állítható 5 funkciós , korszerű elektromos állítással. Mosható, 
anti-bakteriális /anti-sztatikus moshatóburkolat/ bevonattalhát,- 
és lábrésszel. Gyors levételű fej és láb támlákkal az optimális 
beavatkozás érdekében. Központi fékezéssel (kerekek:Ø150mm) 
blokkolható gurulós kivitel. Trendelenburg és anti-trendelenburg 
helyzetben manuálisan állítható. Elektromos vezérlés a négy 
rész külön állítására.

Az ár tartalmazza: oldal-keretrács, kiszolgáló asztalka, monitor 
tartó / kapaszkodó állvány (típus szerint), a beszállítás és budapesti 
telephelyi import költségeket 

Állítható magasság tartomány: 44 – 80 cm

Állíthatóülőrész tartomány: 0-70°

Állítható lábrész tartomány: 0-14°

Terhelhetőség: max. 250 kg

Önsúly: 140 kg

Teljes méretek: 218 x 935 cm

Fekvési méretek: 200 x 85 cm

Gyártó: Hill-Rom(USA)

Típus: Avantguard

Kivitel: használt

Ár: 199 000 Ft +ÁFA

MŰSZAKI ADATOK

www.hyppolabor.hu                              +36 20 924-8612



AHF (France) – Le Couviour

Mosható, antibakteriális /antisztatikus moshatóburkolat / be- 
vonattal (inox/krom). Központi fékezéssel blokkolható gurulós 
kivitel. Állítható hát,- és lábrésszel, krómozott, fabetétes fej- és 
lábtámlákkal. Elektromos kézi vezérlés és/vagy mechanikus 
pedálos állítás

Az ár tartalmazza: oldal-keretrács, kiszolgáló asztalka, monitortartó 
állvány (típus szerint), a beszállítás és budapesti telephelyi import 
költségeket.

Állítható magasság tartomány: 35 – 80,5 cm

Állítható ülőrész tartomány: 0-70°

Állítható lábrész tartomány: 0-14°

Biztonságos üzem összsúly: max. 250 kg

Terhelhetőség: max. 185 kg

Önsúly: 113 kg

Teljes méretek: 216 x 102 cm

Fekvési méretek: 200 x 90 cm

Gyártó: AHF(France)    

Típus: Le Couviour

Kivitel: használt

Ár: 135000 Ft +ÁFA

MŰSZAKI ADATOK

www.hyppolabor.hu                              +36 20 924-8612


