
MOBIBED

Uw importeur voor hoggi.de
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De Lasal “Mobibed” is een verrijdbaar bed/onderstel waarin je iemand eenvoudig liggend kunt 
vervoeren. Grote stuurwielen aan de voorzijde ,  zorgen ervoor dat het een licht verrijdbaar is, 
waarmee je eenvoudig iemand kunt verplaatsen in en om de instelling of thuis.

De elektrische hoog/laagverstelling zorgt ervoor dat er een groot bereik is qua 
hoogte. Dit  Vergemakkelijkt het geven van therapie en maakt de verzorging een stuk 
makkelijker. Een elektrische Rughoekverstelling en een voetverstelling (elektrisch is 
optioneel), maken het mogelijk ook in zitpositie te komen. Deze mogelijheid van 
wissellig/zit zorgt ervoor dat gedurende de dag beter door je activiteiten komt.

Standaard kan het liggedeelte eenvoudig uitgeschoven worden, waardoor de 
“Mobibed” meegroeibaar is.  De duwbeugel is hoog/laag verstelbaar en op deze 
duwbeugel is gemonteerd een duw/trommelrem. De elektische verstellingen zijn 
gemakkelijk via een afstandbediening aan te sturen. De aanwezige accu is oplaadbaar.
De optionele voetplaat is manueel hoekverstelbaar. Ook een elektrisch verstelbare 
voetplaat behoort tot de mogelijkheden. 



Voor de “Mobibed”  zijn diverse matrassen beschikbaar.
Boot: Een ovaal ligkussen met grote opstaande rand. Kussen is gevuld met 
 Polystyreen balletjes en zorgt voor een comfortabele lig.

MT Tumle: Een ovaal ligkussen gevult met Polystyreen balletjes, 
 en zorgt voor een comfortabele lig.

MT Duplo: Een 2 delig ligkussen (afritsbaar), gevult met Polystyreen balletjes, 
 en zorgt voor een comfortabele lig.

MT Triplo: Een 2-delig ligkussen (afritsbaar) , gevukt met polystyreen balletjes 
 en zorgt voor een comfortabele lig.

Vakuform: Een van neopreen vervaardigt (huidvriendelijke) matras, passend , 
 welke via de vacuum techniek, in “passende “ (eventueel 
 asymetrische) houding aan kan nemen.
 Buiklig, zijlig, knie-ondersteuning, abduktie, en wisselende 
 houdingen zijn hierbij mogelijk.
Ligorthese: Op wens is een vaste ligorthese mogelijk. Vraag naar de 
 mogelijkheden.

Technische gegevens

Maximale lengte (incl. duwbeugel en voetplaat) : 220 cm
Maximale breedte : 68 cm
Hoog/Laag verstelling : 49 cm –   73 cm
Lengte verstelling : 109 cm – 139 cm
Lengte verstelling incl. voetopvang : Max. 195 cm
Hoogte van duwbeugel : 87 cm en 96 cm
Tussen ruimte voor-achterwielen : 69 cm
Gewicht (met voetopvang, zonder kussen) : 60 kg
Belastbaar : 140 kg
Aanbevolen max.belasting : 100 kg
Diameter voorwielen : 200 mm
Diameter achterwielen : 300 mm



Turbinestraat 14 • RB Hengelo • t.: 074 - 2919 422 • f.: 074 - 2919 423 • info@rev.nl • www.rev.nl


