ULEPSZONY AMBULANS
MEDYCZNY

Miło nam poinformować, że wprowadziliśmy do naszej oferty ulepszony
ambulans medyczny.

Produkt jest wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych,
które prowadzone były w zakresie opracowania ulepszonego, łatwego
do dezynfekcji ambulansu medycznego, którego wnętrze będzie
możliwe do szybkiego czyszczenia i powtórnego przygotowania do
pracy. Działania prac były również ukierunkowane na zmniejszenie
zapotrzebowania pojazdu na paliwo oraz poprawie bilansu
energetycznego.
Wynikiem tych prac jest nowoczesny system zabudowy, który cechuje
się zarówno dużą funkcjonalnością jak i bezpieczeństwem użytkowania.
Nowa zabudowa dedykowana jest do wszystkich pojazdów typu furgon.
Spełnia najnowsze wymagania normy EN-1789 i umożliwia
dostosowanie do wszystkich typów aut sanitarnych przewidzianych
w/w normie, co potwierdza jej uniwersalność.

Ulepszony ambulans wyróżnia się nowoczesnym wnętrzem, które sprawia, że pojazd jest łatwy do
dezynfekcji. Posiada bezszwowe łączenie powierzchni wnętrza ambulansu (metoda seamless), co
pozwala na zmniejszenie liczby szczelin dylatacyjnych i wnęk, w których może dojść do
zagnieżdżenia szkodliwych patogenów.

W nowym ambulansie
przewidziano system i
miejsce dla urządzeń
dedykowanych do
dekontaminacji
(odkażania) wnętrza, tj.
system ozonowania.
System ten w połączeniu
z nowo
zaprojektowanym
wnętrzem karetki
zapewnia szybki i
skuteczny proces
czyszczenia pojazdu i
powtórnego
przygotowania go do
pracy.

W celu optymalizacji zapotrzebowania w energię elektryczną dodatkowo nowy ambulans jest
przystosowany do wyposażenia go w oświetlenie typu LED w postaci dedykowanych lamp
kierunkowanych typu spotlight bądź listew ledowych przy jednoczesnym spełnieniu wymogu
natężenia światła przewidzianego w normie EN-1789.

Dzięki zastosowaniu nowych materiałów, ambulans stał się również lżejszy, co wpływa na
zmniejszenie jego spalania. Pojazd posiada wbudowany system kontroli energochłonności oraz
zintegrowany system niezależnego ładowania akumulatorów. Dzięki technologii led i
inteligentnemu zarządzaniu elektronicznemu, osiąga niższy poziom zużycia energii i tym samym
dodatkowo redukuje zużycie paliwa.

Pojazd jest również
przystosowany do
montażu systemu
autonomicznego zasilania
poprzez zastosowanie
paneli fotowoltaicznych.

Szczegółowych informacji na temat ulepszonego ambulansu i
możliwości jego indywidualnej konfiguracji udziela nasz Dział Handlu.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu jak również do odwiedzenia
naszych stoisk na targach branżowych, o których informujemy na
naszym profilu w mediach społecznościowych.
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