
Healthweigh® rullstolsvåg uppfyller kraven från både patienter och vårdare. Vågen är lätt 
att komma upp på tack vare de extra breda sidoramperna. Avancerad teknik för rörelsekom-
pensation förhindrar ofrivilliga rörelser under vägningen och säkerställer att viktresultatet blir 
exakt.
Vikten för rullstolen kan dras av med den manuella/automatiska tarafunktionen.

Funktioner
• Teknik för rörelsekompensation
• BMI-funktion
• Tare/Zero/Hold/Print/kg/lb
• Bläddra upp/ned
• 5-siffrig LCD-skärm (positiv FSTN),  
teckenhöjd 1,8 cm
• Automatisk omvägning
• Uppgraderingsbar programvara
• Portar: RS232 och USB
• Tillval: Bluetooth
• Hopvikt, redan monterad

Ström
• Ineffekt 230 V / 120 V, uteffekt DC 9 V
• Automatisk avstängning
• 6 x 1,5 AA batterier
• Laddningsbart batteri (endast klass III)
• Indikator för låg batterinivå

Kapacitet

Gradindelning

Total vikt
53-740
53-741

Mått

53-740

53-741

300 kg / 660 lb (klass III)

0,1 kg / 0,2 lb

33 kg / 72,7 lb
37 kg / 81,5 lb

1050 x 1000 x 1150 mm

41,5" x 40" x 44,5"

1250 x 1000 x 1150 mm

49,2" x 40" x 44,5"

Tekniska data

Rullstolsvåg med handtag
Art 53-740, Art 53-741

53-740 med en bred ramp

Vågen är enkel att fälla upp och 
fälla ihop, och kan förflyttas med 
de två robusta hjulen.

53-741 med två breda ramper
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SHEKEL HEALTHWEIGH®
Förenar smarta våglösningar 
med avancerad kommunikationsteknik

Smartare design.
Kompromisslös korrekthet.

Shekel Scales grundades för 40 år sedan och är nu världsledande inom avancerad digital 
vågteknik.

Shekel erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa digitala vågar för sjukvård och gym.  Alla 
modeller i Healthweigh®-utbudet har en unik innovativ design och har utvecklats och tillver-

kats utifrån höga professionella standarder. Alla vågar kan anslutas till elektroniska system 
så att viktinformationen kan överföras direkt till patientjournalerna.

• Healthweigh® patientvågar är ett tillförlitligt vägningssystem för vårdcentraler, kliniker,  
sjukhus, gym och hemmabruk.

• Healthweigh® vågar för specialbehov kan användas inom många olika medicinska sek-
torer. Dessa modeller är mycket användarvänliga, bekväma, lättanvända och – viktigast  
av allt – helt säkra. 

• Healthweigh® baby- och neonatalvågar är ergonomiskt utformade för nyfödda  och lite 
större bebisar. 

Healthweigh® digitalvågar med inbyggd programvara fungerar som datainsamlingssensorer. 
Vi samlar in och behandlar känsliga data och överför dem sedan till informationsdatabasen. 
Framtidens medicinteknik är här – effektiv och korrekt dataöverföring. Automatisk överföring 
av data förhindrar felaktigheter som kan uppstå när information anges manuellt och sparar 

framförallt tid och pengar. 
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Vill du veta mer? 

Kontakta oss på: tel 0371-318 00  
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele    
info@gaterd.se | www.gaterd.se

Distribueras av


