SJUKHUSVAGNAR

Bild 1

Vi har lagt stor omsorg på att säkerställa att informationen i den här katalogen är korrekt, men reserverar oss för eventuella tryckfel och
felskrivningar. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående avisering.
All återgivning, även delvis, är tillåten endast med skriftligt tillstånd från Rollco.
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PRODUKTÖVERSIKT

Rollco Sjukhusvagnar
Rollcos sjukhusvagnar är helt kundanpassade för att uppfylla kraven för varje sjukhusavdelning. De flesta vagnar har utvecklats i nära samarbete med vårdpersonalen. En av de viktigaste egenskaperna med våra sjukhusvagnar är att de är lätta att rengöra och desinficera. Materialet är tåligt och klarar av alla typer av
rengörings- och desinfektionsmedel.
Alla sjukhusvagnar tillverkas i vår verkstad i Helsingborg. Vi har ett par standardvagnar tillgängliga för testning.
Vi kan även på begäran erbjuda prototypvagnar för att säkerställa att vagnen uppfyller alla krav. Vi har ett brett
utbud av kulörer och tillbehör.
Kontakta oss gärna med dina frågor. Vi hjälper till att hitta rätt lösning just för dig.

Egenskaper
• Alla ytor kan rengöras och desinfekteras.
• Tillverkad av anodiserad aluminium och antistatisk laminat.
• Lättrullade och låsbara hjul.
• Tillgänglig i många olika kulörer.
• Flexibla förvaringsalternativ med valbart antal lådor och dörrar, låsbara som tillval.
• Fullt utdragbar med själv- och mjukstängande lådor och dörrar.
• Alla sidor kan förses med krokar och fästen för olika tillbehör.
• Brett urval av tillbehör, som t.ex. utdragbar skrivskiva.

Standardvagnar
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Bild 5

Bild 4

Bild 6

Bild 8

Bild 7

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

5

STANDARDVAGNAR

Vagntyper
Rollcos sjukhusvagnar finns i två standardmodeller, en låg och en hög variant. Vi kan också på begäran specialbygga vagnar med andra mått och annan utformning. Mått på bredd och djup nedan gäller våra standardmodeller. Höjd och antal lådor anpassas alltid enligt kundens önskemål. Sidlådor, sidhyllor och lås finns som
tillval och kan placeras antingen på vänster eller höger sida.

Låg

Nedfällbar skiva
(tillval)

Utdragbar skiva
(tillval)

Anpassas

B

D

Hög

Nedfällbar skiva
(tillval)

Utdragbar skiva
(tillval)

Anpassas

B

Utdragbar skiva
(tillval)

D

Nedfällbar skiva
(tillval)

D

OBS! Alla arbetsytor är grå (0074)
som standard.

B
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Bredd

Djup

Höjd

500 eller 662 mm

450, 500 eller 550 mm

Anpassad

STANDARDVAGNAR

Lådor
H

H

H

Typ

Min. höjd med lås

Min. höjd utan lås

Låda överst

110

95

Andra lådor

100

80

M (Medel)

130

110

C (Hög)

220

200

N (Låg)

Kulörer
Vi har sju standardfärger, men kan på begäran även erbjuda andra kulörer.

Vit / 0085

Grön / 0059

Gul / 0212

Blå / 0237

Grå / 0074

Svart / 0080

Röd / 0067

7

TILLBEHÖR

Tillbehör
1

Nyckellås på sida med individuellt
nyckelnummer (låser en låda)

4

Elektroniskt kortlås (låser flera lådor)

7

2

Nyckellås på front med individuellt
nyckelnummer (låser flera lådor)

5

Lås för plombering av lådor

8

3

Elektroniskt kortlås (låser en låda)

6

Lådinsatser i aluminium

9

Lådinsatser i plast

Hylla i rostfritt stål

Utdragbar skiva

10

11

12

Nedfällbar skiva

Vipplådor (3, 4 eller 5 lådor per rad)

Hållare för riskavfallsbehållare
(behållare ingår ej)

8

TILLBEHÖR

13

14

15

Hållare för tvål och handsprit
(tvål/ desinfektionsmedel ingår ej)

Handtag

IVA skena

16

17

18

Avfallskorg, vit plastad stål

Hållare för handsklådor (för 3 eller
4 lådor)

Droppställning

19

HLR-bräda
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URVALSGUIDE

Att välja sjukhusvagn
• Var kommer vagnen att förvaras och vad behöver jag förvara i den? Behöver jag t.ex. mycket läkemedel i
en operationssal? Eller behöver stora ytor att arbeta på?
• Hur många lådor behöver jag?
• Vilken lådstorlek behöver jag? Hur höga är de största föremålen som jag vill få plats med i lådan?
• Hur hög kommer vagnen att bli?
• Vill jag kunna låsa lådorna?
• Behöver jag ha lådinsatser?
• Vill jag ha utdragbara och/eller nedfällbara sidobordsskivor? Observera att det inte går att montera lås på
samma sida som utdragbar skiva.
• Behöver jag en hög sjukhusvagn med extra förvaring?
• Vilken kulör och vilka tillbehöver vill jag ha?

Beräkna vagnstorlek
1. Vilken bredd och vilket djup behöver jag?
Ex: 500 mm bred och 450 mm djup
2. Hur många lådor behöver jag?
Ex: 4 lådor
3. Beräkna höjden på varje låda genom att addera 50 mm till höjden på det högsta föremålen som ska förvaras i lådan. Avrunda uppåt till närmaste 10 mm.

Ex:
Högsta föremålet är 145,5 mm.
Lägg till 50 mm
		

145,5
+ 50,0
195,5

Runda av uppåt till närmaste 10:e mm

Låda 4

145,5 mm

≈ 200,0

≈ 200 mm

4. Beräkna den totala höjden på vagnen genom att addera höjden på alla lådor. Den översta lådan behöver
ett utrymme på 3 mm och de andra lådorna behöver 1,5 mm vardera. Lägg sedan till 215 mm, vilket är den
totala höjden för hjul, toppskiva osv. See tabell på sidan 7 för information on olika lådtyper och minimihöjder.

Ex:
Låda 1 (120 mm lådhöjd + 3 mm)
Låda 2 (120 mm lådhöjd + 1,5 mm)
Låda 3 (170 mm lådhöjd + 1,5 mm)
Låda 4 (200 mm lådhöjd + 1,5 mm)
Fast mått
		

123,0
121,5
171,5
201,5
+ 215,0
832,5

Bredd = 500 mm

Djup = 450 mm

Låda 2
Låda 3
Låda 4
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Höjd = 832,5 mm

Låda 1

ORDERNYCKEL

Sjukhusvagnar
HTS

-

662

-

500

-

PL

-

FR

-

DR

-
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Typ
S = Låg
T = Hög
Bredd
500 eller 662 mm
Djup
450, 500 eller 550 mm
Bricka/skiva 1
P = Utdragbar
F = Nedfällbar
R = Höger
L = Vänster
Bricka/skiva 2
P = Utdragbar
F = Nedfällbar
R = Höger
L = Vänster
Lås
D =
K =
R =
L =

Digitalt
Nyckel
Höger
Vänster

Antal lådor

OBS! Vänligen kontakta oss för andra dimensioner, utföranden eller alternativ.
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Rollco Oy
Sarankulmankatu 12
33900 Tampere
Finland
Tel. +358 207 57 97 90
Fax +358 207 57 97 99
www.rollco.fi

Rollco Norge AS
Industrigata 6
3414 Lierstrada
Norway
Tel. +47 32 84 00 34
Fax +47 32 84 00 91
www.rollco.no

Rollco Taiwan
No. 28, Lane 125, Da-an Road
Shulin District 238
New Taipei City, Taiwan
Tel. +886-2-8687-2726
Fax +886-2-8687-2720
www.rollco-tw.com
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Rollco A/S
Ladegårdsvej 2
7100 Vejle
Denmark
Tel. +45 7552 2666
Fax +45 7552 0708
www.rollco.dk

Art.no. P7002SEC

Rollco AB
Box 22234
Ekvändan 3
250 24 Helsingborg
Sweden
Tel. +46 42 150040
Fax +46 42 150045
www.rollco.se

