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MOBILA ARBETSSTATIONER
FRÅN TRESTON MEDI
1.

1. Mobil arbetsstation MLC 405
Den här mobila arbetsstationen passar perfekt att använda med en bärbar
dator. Den bärbara datorn kan antingen användas på arbetsytan eller förvaras
i lådan under den, och i det senare fallet kan skärmen visas via öppningen i
den bakre kanten. Ett separat tangentbord kan placeras antingen på arbetsytan
eller på en särskild tangentbords- och mushylla (tillval). I lådan där den bärbara
datorn kan placeras finns det även hål för dragning av kablar.

Mobila arbetsstationer
som har en låda för
bärbar dator är låsbara.

Den mobila arbetsstationen har en gasfjäder som gör det möjligt att justera
höjden steglöst. Tack vare det stora justeringsintervallet passar den mobila
arbetsstationen utmärkt både för stående och sittande arbete.
• Arbetsytans mått är 520 x 370 mm, de yttre måtten är 590 x 540 mm (B x D)
• Steglös höjdjustering från 800 till 1 200 mm
• Länkhjul med 125 mm diameter, varav två med broms
• Arbetsytan omges av en EUR-skena som även fungerar som handtag

2.

2. Lätt mobil arbetsstation MLC 405L
Som namnet antyder är den lätta mobila arbetsstationen en lättare version av
den mobila arbetsstationen. Även denna arbetsstation har en användbar arbetsyta. Höjden är justerbar med en justerskruv som säkras med en låsspak.
• Arbetsytans mått är 490 x 450 mm, de yttre måtten är 575 x 540 mm (B x D)
• Steglös höjdjustering från 750 till 1 150 mm
• Länkhjul med 125 mm diameter, varav två med broms
• Arbetsytan omges av en EUR-skena som även fungerar som handtag

3. Mobil arbetsstation MLC 405POW
Den här mobila arbetsstationen kan användas tillsammans med antingen en
bärbar dator eller en medicinsk dator. Arbetsytan och lådan för bärbar dator
påminner om de som finns på den mobila arbetsstationen MLC 405.
Den mobila arbetsstationen har en gasfjäder som gör det möjligt att justera
höjden steglöst. Tack vare det stora justeringsintervallet passar den mobila
arbetsstationen utmärkt både för stående och sittande arbete.
• Arbetsytans mått är 520 x 370 mm, de yttre måtten är 590 x 675 mm (B x D)
• Steglös höjdjustering från 800 till 1 200 mm
• Länkhjul med 125 mm diameter, varav två med broms
• Låsbar
• Arbetsytan omges av en EUR-skena som även fungerar som handtag
• En separat låda för batteriet
• Spirallindning i plast och två CC10-kabelklämmor för kabeldragningen

Stora länkhjul av hög kvalitet gör
vagnarna enkla att flytta.
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TILLBEHÖR FÖR MOBILA ARBETSSTATIONER
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1. Tangentbords- och mushylla KH620N

6. Tillbehörskorg AB1930

Kod

Mått, mm

Kod

Korgens mått, mm

KH620N

600 x 210

AB1930

155 x 230 x 140

En stabil och ergonomisk tangentbords- och mushylla med ett rundat
handledsstöd som monteras under arbetsytan. Mushyllan kan enkelt
anpassas för höger- och vänsterhänta. Dessutom ingår en antibakteriell
musmatta. Hyllans utdragslängd kan justeras steglöst inom ett intervall på 120
mm. Den maximala utdragslängden är 135–165 mm.

Tillbehörskorg för praktisk transport av små föremål. Inkluderar en hållare och
en blå plocklåda av modell 1930, vars inre mått är 155 x 230 x 140 mm (b
x d x h). Monteras på vagnens ram.

2. Svängarm för LCD MS

7. Hållare för desinfektionsflaska DH

Kod

Användbar höjd, mm

Bärkraft, kg

Kod

MS

320

8

DH

Svängarm som MH- och MY-konsolerna kan fästas på. För skärmar på max.
22 tum.

Monteras på EUR-skenan. Lämplig för handdesinfektionsflaska med 25 mm
diameter. Passar för skenor på 10 x 25 mm, oavsett tillverkare.

3. Svängarm för LCD MSH

8. Hållare för förpackning med engångshandskar EGB

Kod

Användbar höjd, mm

Bärkraft, kg

Kod

Mått, mm

MSH

550

15

EGB

135 x 76 x 221

Extra robust svängarm för MH- och MY-konsoler. För skärmar på max. 24
tum. Svängarmen levereras med tre CC8-kabelklämmor.

Hållare för förpackning med engångshandskar. Monteras på EUR-skenan.
Passar för skenor på 10 x 25 mm, oavsett tillverkare.

4. LCD-konsol MH

9. Pärmhållare FH

Kod

Bärkraft, kg

Kod

Detaljer

MH

15

FH1

Hållaren rymmer en 75 mm bred pärm

FH3

Hållaren rymmer tre 75 mm breda pärmar

LCD-konsol för medicinsk dator och separata displayer. VESA-fäste, 75 x 75
mm och 100 x 100 mm. Det går snabbt och lätt att ta loss displayerna från
konsolen med snabbkopplingsfunktionen. Konsolen fästs på en MS- eller
MSH-svängarm.

Med en pärmhållare går det enkelt att transportera de nödvändiga
dokumenten. Monteras på vagnens ram.

5. Konsol för surfplatta MY
Kod

Bärkraft, kg

MY

0,5

Konsol för surfplattor på 7–10 tum. Kräver även en MH-konsol.

Med LCD-svängarmarna MS och MSH kan en
medicinsk dator enkelt installeras på den
mobila arbetsstationen.

