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CareFit Pro 
Medische Trolley

•  Effi  ciënte workfl ows: aanpasbare lades, 
verlichting voor gestroomlijnde dagelijkse 
routines

•  Ergonomisch werken: biedt volledige 
zit-tot-sta verstelling voor een comfortabele 
positie

•   Bevordert werktijd: heb overzicht over 
ladetoegang, volg batterijlevensduur 
en vereenvoudig onderhoud met 
fl eetmanagement op afstand 

•  Extra veiligheid: Ondersteunt identiteits- en 
toegangsbeheer van Imprivata met optionele 
afsluitbare laden om medicijnen veilig te 
kunnen bewaren

•  Professionele status: duurzaam ontworpen 
met hoogwaardige kwaliteitstests

•  Langetermijninvestering: inzetbaar voor 
toekomstige workfl ows door lades 
en accessoires toe te voegen 

TOEKOMSTIGE WORKFLOWS EN PRIORITEREN VAN 
HET WELZIJN VAN DE ZORGVERLENER

De CareFit medische wagen stelt een nieuwe standaard in functioneel ontwerp en 
ondersteunt een rustgevende omgeving voor zowel zorgverlener als patiënt. Het 
fl exibel open architectuursysteem past zich betrouwbaar en gemakkelijk aan. Ook 
voor toekomstige workfl ows. Geïntegreerde cloudgebaseerde software vereenvoudigt 
fl eetbeheer, verbetert machinetijd.
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UITGEBREIDE FUNCTIES � ZEER PERSONALISEERBAAR � 
TOONAANGEVEND

1 180º paneel voor monitor en toetsenbord
2 Touchscreen gebruikersinterface
3  Confi gureerbaar ladesysteem met hoge capaciteit

 kan eenvoudig worden toegevoegd
4  Infi nite remmechanisme verhoogt gepatenteerde 

Constant Force™ Technology voor verbeterde
 bruikbaarheid; electrisch hefsysteem 
is ook beschikbaar

5 Geïntegreerde 320Wh LiFe batterij
6  Duurzame, 12,7 cm dubbele 

zwenkwielen
7 optioneel LiFeKinnex™ Elektrisch systeem (245Wh)
8  Cantilever monitor bevestiging voor focale 

diepteverstelbaarheid en volledige toegang 
tot het werkvlak

9  LED-verlichting op de basis, het toetsenbord en het 
werkblad voor werken in een donkere omgeving

10  Neutrale hoek, dubbel handvat voor meer ergonomie 
bij duwen/trekken en optillen

11  geïntegreerde 7-poort USB hub 
12 technologie-integratie
13 Ingesloten kabelbeheer
14  Flex-platform accessoire bevestigingssysteem
15  Bevorder uptime met eKinnex™ software 

voor proactief fl eet management
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+12,7 cm 
onafh ankelijke 
monitorver-
stelbaarheid

56 cm zit 
sta hoogte 
verstelbaarheid
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CareFit Pro met meerdere 
ladeconfi guraties!
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Electric Lift Technology Constant Force Lift Technology

Onderdeelnummer C52-2201-2 C52-1201-2

Kleur Wit/warm grijs

Typische LCD-maat Tot 27″ of 9,1 kg

Afmetingen werkoppervlak 35,6 x 40,6 cm, uitbreidbaar tot 35,6 x 58,4 cm

Basis afmetingen 50,8 x 53,3 cm

Hoogteverstelbaarheid 68,6 cm: 56 cm + 12,7 cm onafhankelijke schermlift

Garantie Zie website



AANPASBAAR VOOR IEDERE WORKFLOW

Heeft u opbergruimte nodig? 
Indien ja, hoeveel?

•  Een rij:
Kies voor onze Carefi t Pro met 
gepatenteerde Constant Force 
Technology. 

•  Meer dan een rij:
Kies voor onze Carefi t Pro met een 
elektrische lift. Combineer tot wel 
4 rijen (1 Lade, 1x1) op een 
elektrische wagen.

1 lade (1x1)

2 lades (2x1)

5 lades (4x1+1)

Constant Force Lift Elektrische Lift

1 lade (1x1) 1 lade (1x1) 2 lades (2x1) 5 lades (4x1+1) 8 lades (4x2) 1 hoge lade (1x1)

Bespaar montagetijd en verminder de impact op het milieu met vooraf geconfi gureerde wagens.

8 lades (4x2)

1 hoge lade (1x1)

Ondersteunt identiteits- 
en toegangsbeheer van Imprivata.



HEBT U HOT SWAP BATTERIJVERMOGEN NODIG? 

Voed de geïntegreerde batterij door middel van ons hot-
swap batterij systeem voor een eindeloze werkcapaciteit.

KIES UW ACCESSOIRES (volgende pagina).

Accessoires plaatst u eenvoudig op de juiste plek aan 
de linker- of rechterkant van het werkvlak. De direct install 
T-nut maakt het mogelijk om uw eigen accessoires op uw 
wagen te plaatsen.

Confi gureerbaar ladesysteem geïntegreerd in de wagen of beschikbaar als accessoire. Confi guratie voorbeelden:

Medische wagen met lades 
Onderdeelnummer/Beschikbaarheid

1 lade (1x1)
Constant Force Lift Technology C52-1211-2

1 lade (1x1)
Electric Lift Technology C52-2211-2

2 lades (2x1)
Electric Lift Technology C52-22A1-2

5 lades (4x1+1)
Electric Lift Technology C52-2251-2

8 lades (4x2)
Electric Lift Technology C52-2281-2

1 hoge lade (1x1)
Electric Lift Technology C52-22B1-2

Accessoires
Viervoudige lade 98-485/Wereldwijd

Dubbele lade 98-486/Wereldwijd
Enkele lade 98-487/Wereldwijd

Dubbele hoge lade 98-488/Wereldwijd
Enkele hoge lade 98-489/Wereldwijd
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Plank met sleuf
98-436

Werkvlak uitbreidingsset
98-437

Doekjeshouder
98-435

Voorraadbak  
98-439

ACCESSOIRES 

Directe installatie T-Nut set 
98-432

 

Documenthouder achter
Vervanging voor standaard 

wagen kenmerk 98-438

Bin  
98-438

Documenthouder
Vervanging voor standaard 

wagen kenmerk 98-433

Gebruik de set om nieuwe 
accessoires snel te 
bevestigen aan het  

t-slot zonder andere items 
te verwijderen.
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Download aanvullende informatie via ergotron.com
Verkoop EMEA: 
Amersfoort, The Netherlands  /  +31.33.45.45.600  /  info.eu@ergotron.com
Wereldwijde verkoop van maatoplossingen: 
custom@ergotron.com
© Ergotron, Inc.   10.08.2021  
Dit document is in de V.S. vervaardigd en kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.
De apparatuur van Ergotron is niet bestemd voor het genezen, behandelen, terugdringen of voorkomen van enige aandoening. 
Octrooigegevens zijn beschikbaar op www.ergotron.com/patents
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