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Medicart - Algemene kenmerken

Medicart Lades Standaard & Small Medicart Rolluik

Alle drie de modellen van de Belintra Medicarts zijn multifunctionele medicatiewagens, modulair samengesteld, met 
tal van mogelijkheden in opbouw en toepassingen. De medicatiekarren hebben een heel lage rolweerstand en vinden 
vandaag onder andere hun toepassing in spoed, woon- en zorgcentra, anesthesie, chirurgie,... 

De Medicarts zijn opgebouwd volgens de hoogste veiligheidsnormen en voldoen tevens aan alle ergonomische en 
hygiënische vereisten. Ze kunnen uitgerust worden met een ruim gamma aan accessoires en al dan niet met IT en 
vergrendeling.

❱ ❱ Kunststof werkblad

Het strak vormgegeven kunststof werkblad bestaat uit één geheel en heeft een 
opstaande rand langs 3 zijden. Er zijn geen scherpe randen waardoor het werkblad 
makkelijk reinigbaar is. Het kunststof werkblad heeft een hoge krasbestendigheid en 
is bestand tegen alle courante reinigingsmiddelen en desinfectantia, UV en hitte. Het 
oppervlak is volledig reinigbaar, ook bij bevuiling door gekleurde ontsmettingsmiddelen, 
bijvoorbeeld ISO Betadine®. Een RVS werkblad is ook mogelijk op aanvraag.

❱ ❱ Hoekprofielen

De hoekprofielen zijn zo ontworpen dat alle door Belintra aangeboden accessoires 
eenvoudig gemonteerd kunnen worden, ook door uw eigen technische dienst.

❱ ❱ Wielen

De zwenkwielen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en werden ontwikkeld op 
basis van jarenlange expertise. Studies hebben uitgewezen dat de dubbele wielen zor-
gen voor 50% minder rolweerstand en een betere manipulatie van de wagen. 
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❱ ❱ Studie dubbele wielen: lage rolweerstand en makkelijke manipulatie

Type medicatiewagen Testwagen 1 Testwagen 2 Testwagen Belintra

Start duwkracht
Wielen recht

Meting 1 5,38 7,90 2,79

Meting 2 6,40 6,30 3,98

Meting 3 7,40 6,90 3,92

Gemiddelde 6,39 7,03 3,56

Start duwkracht
Wielen dwars

Meting 1 8,30 10,20 7,70

Meting 2 8,10 9,50 7,40

Meting 3 9,80 12,40 6,10

Gemiddelde 8,73 10,70 7,07

De Medicart is voorzien van dubbele Tente® zwenkwielen 
waarvan 1 met rem (antistatisch).

1. Zwenkwiel
2. Zwenkwiel met rem - antistatisch

Optioneel: zwenkwiel met rem en/of 
zwenkwiel met richtingsfixatie
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