
Bure Std Bure Low

Bure Low

Tekniset tiedot CE marked according to MDD 93/42/EEC. | Tested and approved according to EN 11199-3/ 2005

Tuotenro. Tuote Leveys Max kantavuus Pituus Korkeus Käsinojien sisämitta

56-321/75 Bure Low E, 75 mm pyörät 78 cm 150 kg 80 cm 70-95 cm 25-50 cm

56-321/75-S Bure Low S, E, 75 mm pyörät 66 cm 150 kg 79 cm 70-95 cm 30-45 cm

56-322/75 Bure Low Gas, 75 mm pyörät 78 cm 150 kg 80 cm 70-95 cm 25-50 cm

56-322/75-S Bure Low S Gas, 75 mm pyörät 66 cm 150 kg 79 cm 70-95 cm 30-45 cm

Bure kävelypöytää on nyt saatavilla myös matalana mallina lyhyille 
käyttäjille. Malli on muuten sama kuin  Bure Std/S mutta säätöväli min/
maks huomattavasti matalampi (70-95 cm,  75mm pyörillä). Bure Low 
saatavilla kahdella eri matalalla rungolla, Std ja S eli kapea. Molempia 
malleja saatavilla sähköisellä ja kaasujousellisella korkeuden säädöllä.SÄHKÖ/KAASUJOUSI- TOIMINEN

Ergonomiset käsikahvat 
Ergonomisesti muotoillut  
käsikahvat säätyvät  
portaattomasti kaikkiin  
suuntiin jolloin saadaan 
jokaiselle käyttäjälle opti-
maalisesti oikea/hyvä käden 
asento.

Kestävä
Kävelypöytä on suunniteltu 
pitkäkestoiseksi. Siinä on 
ylimääräinen vahvistus nauha 
käsinojapehmusteiden 
ympärillä sivutörmäysten 
suojana.

Tukeva
Kävelypöydässä on anatomiset tyynyt jotka vähentä-
vät olkaniveliin, kyynär varsiin ja niskaan kohdistavaa 
painetta, näin suuremmat lihasryhmät kuten alaraajat 
ja rintalihakset työskentelevät tehokkaammin. Tämä 
lisää vakautta ja helpottaa kävelypöydän ohjaamista.

Käsiohjaimen/säätövivun paikka     
Käsiohjain/säätövipu sijoitettuna 
keskelle jolloin avustajan/käyttäjän 
on niitä helppo yltää ja käyttää.

Sähkötoiminen    
Bure Standard EL / Bure S on kevyt 
ja helppo käyttöinen sähköisellä kor-
keuden säädöllä. Mahdollista käyttää 
itsenäisesti ylösnousun apuna ja help-
po korjata seisoma-asentoa käsiohjai-
mesta nappia painamalla ylemmäs tai 
alemmas.

Kotikäyttöön soveltuva  
Bure S soveltuu erinomaisesti   
kotikäyttöön kapeamman rungon 
ansiosta. Bure S mahtuu useim-
mista oviaukoista jotka ovat 70 
cm:n levyisiä tai leveämpiä.

Joustava portaaton säätö
Sähkötoimisen kävelypöydän korkeuden säätäminen 
sopivalle korkeudelle on kevyttä ja helppoa. Käyttäjän 
ollessa seisoma-asennossa, korkeutta voidaan säätää 
portaattomasti optimaalisesti yksilöllisen tarpeen ja 
hyvän kävelyasennon aikaansaamiseksi.

Jarrut ja suuntalukitus
Valinnaisesti on saatavilla käsijarrut joko 
yhden tai kahden käden käytöllä, jarrukahvat 
asennetaan käsikahvoihin. Käsijarrut jarruttavat 
ainoastaan takapyöriä ja niihin sisältyy auto-
maattisesti suuntalukitus. Suuntalukitus auttaa 
suorassa suunnassa kävelemistä.

Avoin rakenne rungossa
Avoin rakenne rungossa on tukeva ja antaa 
tilaa toiminnoilla esim ylösnousun avustaminen, 
pukeminen jne.

Kosteussuojaus
Kaikkien sähkötoimisten Bure kävelypöytien 
sähkökomponenttien suojausluokka on IP65. 
Tämä on kansainvälinen suojaluokitus ja tar-
koittaa että laitetta voi käyttää kosteissa tiloissa

Korkeussäädettävät  
käsikahvat
Ks. lisävarusteet.

Kaikki kävelypöydät ovat tilattavissa  75, 100 tai 125mm pyörillä– mainittava tilattaessa.(Alla mainitut mitat koskevat 75 mm pyörillä varustettuja malleja). 
Alla saatavilla olevat mallit. E= sähkötoiminen, Gas= kaasujousitoiminen


