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M2 300 kg Bred El-Tip 
Bade-/toiletstolen til de største brugere 



HMN a/s 

 Store fordele ved M2 300 kg Bred El-Tip 

• M2 300 kg Bred El-Tip kan klare en brugervægt 

på op til 300 kg. 

• Med 72 cm mellem armlænene og en ekstra bred 

ryg kan de fleste brugere placeres i denne stol. 

• Stolen er udstyret med vores største dobbelt låse-

bare hjul. Diameteren er øget fra 125 mm til 150 

mm, hvilket giver den langt bedre køreegenska-

ber og mindsker belastningen betydeligt til trods 

for stolens størrelse.  

• Stolen har en vægt på 32 kg, men har alligevel en 

simpel konstruktion, der er let at rengøre. 

• Har forstærkede armlæn og blødt PU skumsæde. 

• Med elektrisk tip kan stolen tippes 8 fremad, så 

brugere med stå-funktion, kan hjælpes ind i stolen 

og op at stå igen. 

• For liftbrugere kan den tippes op til 28 bagud, så 

det er let at få brugeren rigtigt ind i stolen med lift. 

På den måde sikres personalets arbejdsmiljø.  

• Sædehøjden er 61 cm, mens den ved negativ tip 

blot har en indstigningshøjde på 53 cm. 

• Der er som ved alle vores produkter mulighed for 

at tilpasse stolen efter brugerens behov - enten 

via tilbehør eller specialtilpasninger. 
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Tekniske data 

  

M2 300 kg Bred El-tip 

 

Sædehøjde 

  

 

61 cm 

  

 

Sædebredde 75 cm 

Sædedybde 46 cm 

Max. bredde 83 cm 

Bredde mellem armlæn 72 cm 

Længde (uden fodstøtter) 83 cm 

Vægt 32 kg 

Max. Belastning 300 kg 

Grader 28°  tilbage, 8°  frem 

Indstigningshøjde  53 cm 

Hjul 

150 mm lukket hjul m/grå gummibane og kuglelejer. 

Dobbeltvirkende bremse på 3 hjul. 

1 retningsstyrende hjul. 

Højdeindstilling Nej 

Ryg 

30 x 70 cm. 

Dybdejustering op til 10 cm. 

I netvæv med påsyede gjorde og 4 stikspænder til  

dybdeindstilling. 

Skumdele 
Sæde: 5,5 cm tykt PU skum 

Armlænspuder: 2,5 cm PU skum 

El-motor / Batterisystem 

Trinløs blokeret aktuator. 

Batterier kan normalt køre stolen 50+ gange frem og tilbage ved  

fuld opladning. 

EL-tæthedsgrad = IP66 (Støvtæt og beskyttet mod vandstråler) 

Overflade/metal stel Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Beskrivelse Varenummer HMI nr. ISO. Nr. 

M2 Bade/toiletstol El-tip 

Bred 
310218 105824 09 12 03 
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Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet 

overholder EU-lovgivningen. 


