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Qvintett A4BL

FUNKSJON
Qvintett A4BL er en individuelt elektrisk regulerbar seng der alle 
sengens funksjoner styres fra et lett forståelig betjeningspanel. I til-
legg til regulering av høyde, hjertebrett og bendel, gir Qvintett A4BL 
mulighet for et sitteleie med bendelen under horisontalen. Dette er 
spesielt egnet for personer som tilbringer mye tid i sengen. 

Qvintett A4BL er utstyrt med aktiv rygg der hjertebrettet trekkes 
tilbake når det heves for å redusere skyveffekten på huden. En 
komfort-knapp regulerer liggefl aten til sitte-leie eller planleie ved 
hjelp av en knapp, uavhengig av hvordan liggefl aten er stilt inn i 
utgangspunktet.

SIDEGRINDER
Qvintett A4BL leveres med integrerte sidegrinder som fungerer 
som sengeside når de er nedfelt. Sidegrinden senkes så langt ned 
at den ikke er i veien når bruker skal sitte på sengekanten. Side- 
grindene har en pålitelig og kraftig konstruksjon og har automatisk 
sikkerhetslås. Standard grinder tolererer en madrass på opp til 
14 cm. Alternative grinder er tilgjengelig som tilbehør.

LIGGEFLATE
Sengens liggefl ate er utstyrt med fjærende laminatspiler. Laminat- 
spilene har en dokumentert trykkreduserende effekt på 15-20%, 
noe som gir økt liggekomfort. Liggefl aten kan forlenges med inntil
20 cm.

ARBEIDSREDSKAP
Qvintett A4BL er et stabilt og godt arbeidsredskap for pleie-
personalet, samtidig som sengen gir brukere som ligger i sengen 
god liggekomfort og gode stillinger. Et stort utvalg tilbehør for økt

SPESIFIKASJONER 90x200 cm
Maks. brukervekt 200 kg
SWL (Safe Working Load) 235 kg
Yttermål, bredde 102 cm
Yttermål, lengde 214 cm
Madrassmål, bredde 85-90 cm
Madrassmål, lengde 200 cm
Sengebunn 4 delt
Ryggdel lengde 77 cm
Setedel lengde 20 cm
Lårdel 37 cm
Fotdel lengde 56 cm
Arbeidsområde (uten madrass) 33-82 cm
Frigang under løfter ca. 17 cm
Hjuldiameter 100 mm
Låsing av hjul Sentralbrems

retningssperre
Vekt sengeløfter 43 kg
Vekt sengebunn (eks. lår- og fotdel) 46 kg
Vekt sengebunn lår- og fotdel 9 kg
Totalvekt 98 kg
Utførelse sengeramme Lys bøk
Lydnivå 47 dB
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