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MT5 Transporter

MT5 Transporter

MT5 er en mobil hvile- og avlastningsvogn
utviklet til personer med alvorlige
funksjonshemninger, som har
bruk for varierte stillingsskift.

MT5 transporter i horisontal stilling

MT5 henvender seg primært til brukeren, hvor en oppreist
sittestilling ikke lenger er mulig og liggende stilling derfor
foretrekkes. MT5 Transporter kan justeres i høyde og lengde,
og ryggdelen kan heves 45 °.
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrisk hev/senk funksjon
Elektrisk ryggregulering
Håndholdt kontrollenhet
Innebygget forlenger i setedelen
Fotforlenger tilgjengelig
Parkeringsbrems
Ledsagerstyre
Rammeverk for forskjellige typer innsatsputer

Bomullstrekket (tilbehør) til madrassene tåler maskinvask ved
60 °C og tørkes i tørketrommel ved svak varme. Madrassens
polyestertrekk kan tørkes av med sprit eller normale rengjøringsprodukter sammen med vann.

Madrassen er tilgjengelig i tre størrelser, S, M og L, der størrelse
M leveres som standard med MT5. Med sin ovale form kan
MT5-madrassen omkranse hele kroppen på en behagelig og
trygg måte og samtidig gi ekstra støtte til nakke og hode.
Trekket på madrassen er ugjennomtrengelig for væske og kan
enkelt vaskes av med en fuktig klut. Madrassens kanter er fylt
med små polystyren kuler og det ovale ”hullet” i midten består
av en skummadras. Madrassens bakside er fremstilt av et
sklisikkert materiale for å forhindre at madrassen beveger
seg i Transporteren.
• Et mobilt hjelpemiddel designet for hvile og avslapning
• Et godt supplement til en komfortstol
• Et bedre alternativ til en stasjonær seng
eller en saccosekk/-stol
• Mange muligheter for stillingsskift
• Et sosialt verktøy
• Gjør det enklere å transportere brukere
• Reduserer antallet forflytninger i løpet av en dag
• Enkel å manøvrere

Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard .

2

MT5 Transporter

Artikkelnummer

HMS nr.

Beskrivelse

470201

163587

MT5 Transporter (inkl. madrass str. M, 70x125 cm)

477401
477601
477425
477525
477625
477409
477509
477609

Madrass, str. S, 70x110cm
Madrass , str. L, 70x140cm
Skumpute, str. S, til madrass
Skumpute, str. M, til madrass
Skumpute, str. L, til madrass
Trekk til madrass, str. S
Trekk til madrass, str. M
Trekk til madrass, str. L

470205
479151
79159

MT5 Fotstøtte
Pute til fotstøtte
Trekk til fotstøttepute

476201
476211
476221

Belte, str. L, grått
Belte, str. M, grått
Belte, str. S grått

472000
472010
472020
472030
472009
472019
472029
472039

190408
190405
190406
190407
190438

Hesteskopute, str. XS, 25X80 cm
Hesteskopute, str. S, 28x100 cm
Hesteskopute, str. M, 30x120 cm
Hesteskopute, str. L, 35x140 cm
Trekk til hesteskopute str. XS
Trekk til hesteskopute str. S
Trekk til hesteskopute str. M
Trekk til hesteskopute str. L

472310
472319

190404
190437

Halvmånepute, 22x46 cm
Trekk til halvmånepute

472315
472320
472319B
472329

144252
190391
190435

Nakkepute, 32x10 cm
Nakkepute, 43x12 cm
Trekk til nakkepute, 32x10 cm
Trekk til nakkepute, 43x12 cm

472410
472430
472450
472419
472439
472459
472605
472610
472630
472609B
472619
472639

190403

190436

190412
190413
173460
190440

Firkantpute, str. S, 30x60 cm
Firkantpute, str. L, 40x70 cm
Firkantpute 3 AF, 9x21x5 cm
Trekk til firkantpute str. S
Trekk til firkantpute str. M
Trekk til firkantpute str. L
T-Pute 25x50x12 cm
T-Pute 33x70x14 cm
T-Pute, 52x95x14 cm
Trekk til T-Pute 25x50x12 cm
Trekk til T-Pute 33x70x14 cm
Trekk til T-Pute, 52x95x14 cm

Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard .
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MT5 Transporter

Teknisk informasjon
Lengde med kjørebøyle (S, M og L)
Lengde uten kjørebøle (puteramme) uten fotforlenger (S, M og L)
Bredde
Høyde, maks, ryggdel i 0 °, med kjørebøyle
Brukerhøyde, maks, ryggdel i 0 °, uten innsatspute
Høyde, min. liggeflate uten innsatspute
Høyde, min. uten kjørebøyle
Høyde, min. med kjørebøyle
Totalvekt uten innsatspute
Maks brukervekt (testet og godkjent)
Maks brukervekt (anbefalt)
Forhjul, diameter
Bakhjul, diameter
Aktuator (motor), ryggdel – LINAK LA31
Aktuator (motor), hev/senk – LINAK LA31
Kontrollboks LINAK CB12
Lader (innbygget i kontrollboks)

MT5 med benpute

1310/1460/1620 mm
1110/1260/1420 mm
680 mm
1060 mm
780 mm
380 mm
460 mm
680 mm
55,5 kg
120 kg
100 kg
200 mm
300 mm
4000 N
6000 N
24V – 1,2 Ah
220V/230V

MT5 med bomullstrekk

Avbildede produkter/produktdetaljer kan
avvike fra det som leveres standard i Norge.
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