
Medyczna mobilna stacja robocza X1
Medyczna mobilna stacja robocza X1 do pracy 
w warunkach szpitalnych, bloku operacyjnego, OIOM, 
SOR, OAIT do komputerów z własnym zasilaniem (24/7). 
Zbudowana jest na konstrukcji aluminiowej wyposażonej 
w szyny montażowe przeznaczone na półki i szuflady 
na życzenie klienta. Podstawa jezdna czterokołowa 
z hamulcami (kolorowe wykończenie do wyboru różne 
kolory). Wyposażony może być w wysuwaną półkę na 
klawiaturę, mysz oraz blat roboczy z regulacją wysokości.
Wózek ma wysięgnik z mocowaniem (standartu VESA) 
umożliwiające zamontowanie komputera All In One 
z własnym zasilaniem (24/7) o przekątnych od 15 do 24 cali. 

Kolumna z regulowaną wysokością półki na klawiaturę i mysz

uchwyt na skaner

wysokość ustawienia da się regulować półki i szuflady na życzenie klienta

Koła z hamulcami oraz kolorowym wykończeniem 
na życzenie

Klawiatura dobrana do potrzeb użytkownika
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Specyfikacja – medyczna mobilna stacja robocza X1

regulowana
wysokość

półka robocza lub koszyk
350 x 250 x 105
maks. obciążenie 3 kg

półka robocza
350 x 250 x 105
maks. obciążenie 3 kg

regulowana
wysokość

półka na drukarkę

klawiatura
490 x 150

podwójny pulpit myszy

stabilizator 6 kg

każde koło z hamulcem
x 4

uchwyt
skanera

montaż VESA 75 x 100
nachylenie 0–40°

przelotka
x3
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Wykończenia – kolory do wyboru Wykończenia – kolory do wyboruWykończenia – kolory do wyboru Wykończenia – kolory do wyboru

Wózek X1 do komputerów z własnym zasilaniem
• uchwyt na skaner Pólki i szuflady na życzenie klienta
• regulowana wysokość na szynie systemowej
• koła z hamulcami oraz kolorowym wykończeniem na życzenie 
klienta dostępne różne kolory.

Wózek medyczny może być konfigurowany według potrzeb
przyszłego Użytkownika – może służyć jako stacja robocza,
anestezjologiczna, pielęgniarska, obsługiwać
punkt pobrań, blok operacyjny i wiele innych.

Klawiatura również może być odpowiednio dobrana  
– na przykład według potrzeb zachowania odpowiedniego stopnia 
sterylności.

Opcjonalnie można zamówić wyposażenie :
z  półki w zależności od potrzeb
z  szuflady w zależności od potrzeb
z  skaner kodów kreskowych
z  uchwyt na skaner


