CARRIER
Bozuk arazi şartlarında sedye
ve hasta nakliyesi için kullanılır

*

Bu aracın, sahra hastanesi dahilindeki ve sahra
hastanesi bölgelerindeki, hasta ve yaralıların
(veya malzemelerin) taşınması ve nakliyesi
işlerinde ya da tipik büyük ölçekli acil durum
operasyonları veya doğal afet senaryolarında
helikopter pistlerine ve hava nakil alanlarına
erişim için çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır.
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BÜYÜK TEKERLEKLİ
ÇOK AMAÇLI
PRATİK
HAFİF
DENGELİ

✔ KARDA
✔ ÇİMDE
✔ ÇAMURDA
✔ KUMDA
✔ ÇAKILDA
✔ TAŞLIKTA
* NSN 6530-01-591-9636

PATENT PENDING

www.flamor.com

TEK KİŞİ İLE KULLANIM
Özel tasarımı sayesinde tek kişi tarafından
kullanılabilir. Buna karşın, emniyet için iki
kişi tarafından kullanılması önerilir.

Günümüz koşullarında kullanım için en son teknolojiden faydalanılarak üretilen Carrier EL2000, çok amaçlı sahra tipi ve acil durum
sedye ve sırt tahtası uygulamalarıyla uyumludur.
Carrier EL2000 aynı zamanda sahra hastanesi dahilinde, diğer bozuk satıhlı geçici kullanım yerlerinde çok çeşitli malzemenin yüklenip taşınması işleri için de kullanılabilir.

Acil durumlarda
sağlık personelinin
yaralılara ilk
müdahale veya
muayene için
dizleri üzerine
çökmesi gerekir.
Bu kaçınılmaz
olarak rahatsızlık
verici bir
pozisyondur.

MUAYENE MASASI
Carrier’in yatay sedye yüksekliği ayarlanarak
hasta muayenesi kolayca yapılabilir.

İKİ KİŞİ İLE KULLANIM
İki kişi, bir hasta veya yaralıyı kolayca nakledebilir.
Önerilen standart kullanım bu şekildedir.

Yaralılar neredeyse
her zaman dört kişi
tarafından taşınır.
Bu zaman ve kaynak
israfı demektir.
Carrier EL 2000
sayesinde 4 taşıyıcı 2
yaralıyı nakledebilir.
Hatta çok sıkışık
durumlarda bu sayı
4 kişi bile olabilir.

Yeni PP tekerlekler ve patentli Çabuk Açılır Sisteme® sahip fiberglas aksam, katlanabilir tutamaklar ve çok geniş sedye uyumluluğu
sayesinde Carrier EL2000, bütün hastane dışı uygulamalarda çok
amaçlı çözümler sunan komple bir araç olmaktadır.

GEÇİCİ HASTA YATAĞI
Carrier gerektiğinde geçici hastane
yatağı olarak kullanılabilir.

Statik yük testi

EL 2000 sahra tipi tekerlekli sedye 93/42/EEC sayılı Direktif gereği
UNI EN 1865:2001 standardına uygundur

Bükme testi

Kapalı halde ölçüler
Uzunluk: 158 cm
Genişlik: 62 cm
Yükseklik: 86 cm

Açık halde ölçüler
Uzunluk: 158 cm
Genişlik: 62 cm
Yükseklik: 86 cm

KAPALI

AÇIK
Ağırlık: 21 kg

MADE IN ITALY

Carrier EL2000’in temin adresi:

Printed in Italy - TIP. SALVALAIO SERGIO snc - NOVARA - TEL. 0321.392616

www.flamor.com

OPSİYONEL
İstek üzerine araç, kumlu toprakta ve çölde kullanım
için çifter tekerlekli olarak da temin edilebilmektedir.

Via Biandrate, 80
28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO) - ITALY
Tel. +39 0321 442441 - Fax +39 0321 392190
E-mail: info@flamor.com

Photos and specifications are indicative and may change at any time without prior notice.
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