
P R O D U K T B L A D

Convimed Modulvagn
Fakta 
• Format D6040: Höjd 1050mm Bredd 710mm Djup 525mm 
• Format D4030: Höjd 1050mm Bredd 500 mm Djup 450mm 
• Material: Kompaktlaminat, aluminiumprofil
• Höjd på frontlådor: 50, 100 och 200mm (kan anpassas för 
högre packdjup)

• Hjul 125mm, kullagrade, mjukt lättrullande och tysta hjul 
varav 2st låsbara.

• Toppskiva i Polycarbonat/ABS alt i Staron labkvalité 
(tillbehör).

• Vagnen har mjukt självstängande lådor inkl antitiltfunktion 
(1 låda i taget dras ut)

• ISO standardiserade lådinsatser 600x400mm alt 
400x300mm i ABS eller Polycarbonat 

• Flexibla avdelare till lådinsatser i ABS eller Polycarbonat
• Vikt D6040 med 5 lådor och inredning: 65 kg
• Vikt D4030 med 5 lådor och inredning: 46 kg

(vagnarna på bilderna är extrautrustade)
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Exempel på extrautrustning:
ACC01 Monteringsskena
ACC02 Körhandtag
KKS-4T 4-delad boxenhet med frontöppning 

(D6040)
KKS-5T 5-delad boxenhet med frontöppning 

(D6040)
KKS-6T 6-delad boxenhet med frontöppning 

(D6040) ej lagervara
ACC12 Infusionstativ
ACC18 Hållare för defibrillator
003-C Tarett klaffskiva i kompaktlaminat 

inkl fäste RF
115 Tarett fäste för riskavfall
117 Papperskorg 4 l
117-3 Papperskorg 12 l
1504-2 Hållare för handspritflaska, rostfri
1504-3 Hållare för 1-liters sprit inkl fäste
RF-RTG-ST-2 Stativ inkl monteringsfästen och 

fästskenor. Samtliga detaljer i RF
038 Tarett Dokumenthållare i PC A4

Convimed modulvagn utrustad med centrallås utgör en
säker och enkel inlåsning av lådor. Anti-tiltfunktion:
Vagnen har anti-tiltfunktion inkopplad vid leverans och
endast en låda i taget kan öppnas. Om anti-tiltfunktion
kopplas ur kan alla lådor öppnas samtidigt, vilket kan
innebära ökad tipprisk. Modellen kan anpassas till flexi-
bel lådöppningsfunktion.

Convimed modulvagn med centrallås kan förses med:
• Låscylinder typ ASSA och tillhörande nycklar 
• Plomberingsmekanik 
• Elektroniskt lås med knappsatslås och 1st nyckel 
• Elektroniska läsare (oval cylinder typ ASSA Aperio,
Salto GEO, Smartair eller Simon Vos)  

Vid användning av elektronisk läsare cylinder i
Convimed D6040/ D4030, öppnas och låses vagnen
med kort eller tag. För ytterligare information om
elektroniska läsare för tex SITHS kort som kan
används i Convimedvagn och ska integreras till sjukhu-
sets passersystem, kontakta Inpart Trading AB
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