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KUVEZ SEDYE TE KNıK özeı-ı_ixı-eni
sedye üzerinde; sedyenin seri numarası, imalat tarihi, tipi, cE ibaresi, üretici

firmanın unvan ve adres bilgilerinin yer aldığı ürün etiketi bulunma|ıdır.
özel alaşımlı alüminyum borulardan ve değişebilir akıtma dökümlerden

oluşmalı, sedye alüminyum boru aksamı elektrostatik RAL kodlu toz boya i|e
Alüminyum dökümleri ise ML boya ile boyanmış olacaktır. lstenildiğinde boya
özeIliği belgelendirilecektir.

Sedye için, Uzun|uk ,1900 +2O,-50mm. Yükseklik (kapalı) 29O +/- sOmm.
Yükseklik (açık) 690 +/- 50mm. Genişlik 52o +/- 2omm. Ebat|arında olmalı ve en
a1 1Q0 kg. taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Sedye ağırlığı en fazla 36 kg.
olmalıdır.

sedye mevcut kilit koluna basılarak araç içine doğru itilince ayakları
katlanmalı ve kilitleme mekanizması kilitlenmelidir.

sedyeyi çıkarmak için, kilit butonuna basılarak, sedye geriye doğru çekilerekaraç dışına çıkarıldığında ön ve arka ayakları kendiliğinden açılmaiıdır. Bu
sistem ile sedyenin bir kişi tarafından rahatlıkla ambulansa yüklenmesi ve
ambulanstan çıkartılması sağlanmalıdır.

yüklendiğinde hasta bölmesi tabanına yerleştirilmiş, deforme olmayan
emniyetli bir kilit sistemiyle bağlanabilir olmalıdır.

Sedye ayakları 4 adet 150-32 mm. çapında 2 adeti sabitfrenli,2 adeti
şarhoş özellikli tekerleklerle donatılmış olmalıdır.

Sedye, imalat hatalarına en az 2 yıl garantili olmalı ve .1O yıl süre ile
yedek parça temin garantisi verilmelidir.

Ayak kısmı tek kademede kaldırılabilmelidir.

. Sedyenin her araca rahatlıkla yükleyebilmesi için hareketli ön teker
mekanizması bulunmalıdır.

Sedye özel bir ko|i içinde teslim edilmelidir.Koli üzerinde üretici firma
loğoları ve bilgileri renkli şekilde baskılı yer almalıdır.

koli üzerinde iç muhteviyatın yer aldığı tanıtım ve seri numarası etiketi
yer almalıd ır.

Sedye en az iki yıl garantili olmalıdır.
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