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SUIHKUVAUNU MARINA

TEKNISET TIEDOT

Nosto / lasku Hydraulinen tai sähköinen

Selkäosan säätö (vain deluxe) Sähköisesti tai kaasujousella

Käsiohjain
Nelitoiminen käsiohjain, jossa 

ripustuskoukku, IPX6

Keskusyksikkö 24VDC, max. 250 W, IPX6

Akku 24V, 2.9 Ah, IPX6

Laturi
 100-240V AC, 50-60 Hz, 

max. 1A, pistokeadapteri

MARINA-SUIHKUVAUNUT

Suihkuvaunu Marina on apuväline ergonomisesti vastuulli-
seen hoivaan ja asiakkaiden pesemiseen. Suihkuvaunun mu-
kavuus on optimoitu sekä asiakkaalle että hoitajalle.

Marina koostuu liikuteltavasta perusrungosta, korkeussäädet-
tävästä tukialustasta ja pehmeästä patjasta. Marinan rungon 
pinnoite on antibakteerinen lisättyjen hopeaionien ansiosta. 
Marina on myös liikuteltava. Suihkuvaunu voidaan säätää An-
ti-Trendelenburg-asentoon.

Marina on monitoimisesti käytettävä ja sopii yhteen muiden 
apuvälineiden, kuten nostoliinojen, liukupatjojen, pyörätuo-
lien, suihkutuolien ja sänkyjen kanssa.

Marina basicMarina deluxe

Ominaisuudet, Marina basic ja Marina deluxe
•  Maksimikuormitus 227 kg.
•   Helppo liikutella kevyen alumiinisen rungon ansiosta.
•   Suuri, vakaa akseliväli.
•   Suuri pyörien halkaisija (Ø150 mm).
•   Saatavana hydraulinen ja elektroninen malli.
•   Hydraulisesti käytettävässä mallissa korkeussäätö ergo-

nomisella ja luotettavalla pumpulla.
•   Sähkökäyttöisessä mallissa hätälasku ja -pysäytys, käyttä-

jäystävällinen pistokelaturi ja vaihdettava akku.
•   Kallistuskulman säätö vedenpoiston parantamiseksi.
•   Yksinkertaisesti ja turvallisesti käytettävät sivukaiteet voi-

daan säätää 3 asentoon: suljettu / leveä / avoin.
•   Pinnoitetun alumiinirungon ansiosta korroosionkestävä.
•   Miellyttävä patja on antibakteerinen ja palosuojattu eikä 

sisällä haitallisia muovin pehmennysaineita.
•   Rungossa on antibakteerinen pinnoite.
•  Virtaviivanen viimeistely tekee puhdistamisesta ja desin-

fioimisesta helppoa.
• Laaja korkeudensäätö 45-95 cm.
• Helppo liikuttaa kohteiden alle (19 cm).

Marina deluxessa lisäksi
•  2x2 keskusjarru.
•   Selkäosa säädettävissä portaattomasti 25 asteen kulmaan 

saakka.

Soveltuu henkilöille, joilla ei ole 
asennonhallintaa.
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SUIHKUVAUNU MARINA

Marina-suihkuvaunut on varustettu sisäänrakennetulla pituu-
den säädöllä, joten suihkuvaunu on helposti pidennettävissä 
tai lyhennettävissä. 

Jokaiselle pituudelle on oma patjansa:

TUOTETIEDOT PATJAT

Tuotekoodi 6720 0010 6720 0020 6720 0030

Tuote Patja 186 cm Patja 206 cm Patja 226 cm

Sisäpituus (cm) 170 190 210

Sisäleveys (cm) 70 70 70

TUOTETIEDOT SUIHKUVAUNUT

Tuotekoodi 6100 2000 6100 2050 6100 2010 6100 2060

Tuote
Marina basic -suihkuvaunu

hydraulinen

Marina basic -suihkuvaunu

sähköinen

Marina deluxe -suihkuvaunu 

hydraulinen

Marina deluxe suihkuvaunu 

sähköinen

Ulkopituus (cm) 186 / 206 / 226

Ulkoleveys (cm) 81

Sisäpituus (cm) 170 / 190 / 210

Sisäleveys (cm) 70-80

Korkeus (cm) 45-95

Maksimikuorma (kg) 227

Paino (kg) 76 80

Selkäosan kulmasäätö vain deluxe-mallissa.



HALTIJA GROUP OY

Haltija Group Oy on suomalainen palveluyritys, jonka kattavasta valikoimasta löytyvät apuvälineet, 

hoitotarvikkeet, proteesit, ortoosit ja tukituotteet niin terveydenhuollon ammattilaisten, yritysten 

kuin kuluttaja-asiakkaidenkin tarpeisiin. Valmistamme myös korkealaatuisia suojatuotteita 

terveydenhuollon käyttöön. Valtakunnallisesti palveleva Haltijan huolto- ja vuokrauspalvelu 

mahdollistaa laitteiden turvallisen käytön  ja oikea-aikaisen saatavuuden. 

Tutustu meihin www.haltija.fi.

SUIHKUVAUNU MARINA

Sivukaiteen madallettu keskiosa mahdollistaa optimaalisen hoivan tarjoamisen.

Kallistettu asento (Anti-Trendelenburg).

Sisäänrakennettu pituudensääto. Jarrullinen pyörä.

Vedenpoisto.

Selkäosan säätö sähköisesti tai kaasujousella (Marina deluxe).

2x2 keskusjarru (Marina deluxe).

Keskusyksikön hätäpysäytys 
(sähkösäätöinen Marina).

Hydraulinen jalkapoljin  (hydraulinen Marina).
Käsiohjain (sähkösäätöinen 
Marina).


