
Elektroniskt höj- och sänkbart.

Stativets nedre del där rullstolshjulen kan placeras är beklädda med  
halkskyddsmatta.

Enkel låsmekanism för fixering av armtränaren.

Utrustad med transporthjul.

Anpassad för användare av rullstol.
 
 
 
 
Tack vare bordskivans utfasningar och hål är  
bordet anpassat för flera olika armtränare på marknaden.

Din rehabpartner genom livet

Kondition och rörlighet 
Träning och aktivitet 

– ett liv i rörelse

Elektroniskt höj-/och sänkbart bord BC-GB3030MX 

BC-GB3030MX är ett höj/- och sänkbart bord specifikt anpassat för placering av armtränare  - perfekt för 
de som använder rullstol. Bordets skiva passar till flera olika armtränare på marknaden. 



Produktspecifikation BC-GB3030MX

Kontakta oss så hjälper vi dig

Rådgivning och försäljning

Installation och utbildning

Support och service

Rätt utrustning för effektiv rehabilitering, ett aktivt liv och 

god livskvalitet 

Vi på Intramedic ger råd om vilka fördelar våra produkter kan ge dig och din verksamhet. Vi hjälper dig att 

utifrån vårt kompletta sortiment av rehabiliterings- och träningsutrustning skräddarsy en totallösning efter 

dina eller din verksamhets behov. Intramedic har en komplett serviceavdelning och kan ge dig den bästa 

servicen och supporten i ett framtida samarbete.

Ulrika Haglund  

Rådgivning och försäljning 

Växel +46 8 409 03 800

Direkt +46 8 409 03 810

ulrika.haglund@intramedic.se 

Intramedic AB

Sjöängsvägen 1C

19272 Sollentuna

Sverige

www.intramedic.se

Produktspecifikation  Teknisk specifikation 

Höj-/och sänkbart med hjälp av 
en handkontroll

Ja Max belastningsvikt 120 kg

Används vid träning Ja Drift 110/220V 50Hz

T-formad bordskiva Ja Max belastning (motorn) 6000N (tryck)
4000N (drag)

Stabilisator Ja, säkra låsfästen (totalt 4 st) Max fart utan belastning 33.3 mm/sek

Kompatibel med andra 
UBE produkter

Ja Max fart med belastning 2.9 mm/sek vid 6000N

Hjul Ja Ljudnivå ≤ 50db

Rullstolsanpassad Ja IP nivå IP42

Förinställda ändlägen Ja Driftstemperatur 20°C ~ +65°C

Montering krävs Front, bordshållare, motor, motorkontroll, 
stabilisator

Längd (mm) 
Bredd (mm) 
Höjd (mm)

900 
840 
720 ~ 1020

Vi finns på sociala medier: 
                 https://www.facebook.com/intramedic.se/             https://linkedin.com/company/intramedic-ab/                 https:/Instagram.com/intramedic 


