403 ja seca 402

Liikuteltavat vaunut seca
vauvavaaoille

tuote-esiteseca 403 ja seca 402

seca

uutuus
• seca vaa´an jaloille sopivat sijat
tason pinnassa pitävät vaa´an
tukevasti paikoillaan.*
• Ideaalinen työskentelykorkeus 80 cm.
• Integroitu vetolaatikko ja hylly antavat
lisätilaa säilyttää kaiken mitä tarvitset
käden ulottuvillasi (seca 403).
• Vastaavasti paperirullateline auttaa
sinua pitämään punnituskulhon aina
puhtaana (seca 402).

seca 402

seca 403

S

eca vaunut 403 ja 402 ovat ideaalinen täydennys vauvavaaoille.* Vaunut suunniteltiin
turvalliseksi ja hygieeniseksi avuksi terveydenhuollon jokapäiväiseen työhön. seca

vaa´an jaloille sopivat sijat tason pinnassa pitävät vaa´an tukevasti paikoillaan. Jarrut pyörissä
pitävät vaunut vakaasti paikoillaan ja vauva voidaan turvallisesti punnita. Vaunuja on helppo
työntää tai vetää niin että vaaka on nopeasti saatavilla juuri siellä missä sitä tarvitaan.

Yksinkertaiseen, ergonomiseen
ja hygieeniseen työskentelyyn.

seca 403 tarjoaa käytännöllistä
säilytystilaa.

Turvallinen mittaus ja
punnitus missä tahansa ‒
seca 402 kanssa.

Liikuteltavuus ja turvallinen vauvavaakojen

Hienosäädetyssä secan vaunumallissa on

Myös vaunujen perusmalli tarjoaa kaikki

töitä tekeville. Nyt seca vauvavaa’at voidaan

riaalit järjestyksessä ja käden ulottuvilla.

vaakojen kanssa työskentelyn ominaisuudet.

käyttö on ensiarvoisen tärkeää lasten kanssa
viedä turvallisesti juuri oikeaan paikkaan niille
tarkoitettujen vaunujen avulla.

säilytystilaa, joka pitää paperit ja muut mateLisätila saadaan hyllyllä ja vetolaatikolla.

Ergonomisesti suunnitellut vaunut, joissa on

tuote-esiteseca 403 ja seca 402

seca 403 ja seca 402:
Täydellinen yhdistelmä seca vauvavaaoille.

turvallisen, siirrettävän ja hygienisen vauvaKäytännöllinen, yksinkertaisesti kiinnitetty
paperirulla on saatavissa lisävarusteena.

80 cm työskentelytila, takaa vaivattoman

punnitsemisen. Hygieniastandardit on hel-

pompi ylläpitää kiinteän ja helposti puhtaana
pidettävän pinnan ansiosta.

Lisävarusteena saatava paperirullate-

line seca 402 tekee työskentelystä en-

tistäkin helpompaa ja hygieenisempää.
seca vauvavaakojen jaloille sopivat

sijat vaunun tason pinnassa pitävät
vaa´at tukevasti paikoillaan.

seca

403 ja seca 402

Tekniset tiedot
seca 403:
•

Mitat (L⨯K⨯S): 715 ⨯ 800 ⨯ 435 mm

•

Maksimi kuorma: 45 kg

•

Neljä törmäyssuojaa vaunun
kulmissa estävät vaunua
Varaamme oikeuden muutoksiin.

törmäämästä seiniin tai oviin.

•
•
•

Paino: 27,5 kg
4 pyörää
2 jarrua

Vetolaatikko ja hyllytaso

seca 402:
•

Mitat (L⨯K⨯S): 715 ⨯ 800 ⨯ 435 mm

•

Maksimi kuorma: 45 kg

•
•
•
•

Paino: 11,5 kg
4 pyörää
2 jarrua

Lisävarusteena saatavana: paperirullateline
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* Molempien vaakojen tasoissa sijat seuraavien

seca vauvavaakojen jaloille: seca 757, seca 717,

seca 376, seca 336, seca 384 ja seca 834.
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