Stolen på bilderna är extrautrustad.

Be-Ge 7150

Stolen är utrustad med extra kraftig
stötdämpare.

BE-GE 7150 är en luftfjädrad förstärkt förarstol. Utrustad för att
klara påkänningarna i de allra mest extrema arbetsmiljöer, exempelvis i entreprenadmaskiner etc.

Som alternativ kan man utrusta stolen med ett
lättanvänt luftreglersystem (+/-) och med xss,
extra sidostöd.

Stolen är utrustad med ett viktsoberoende steglöst höjdinställningssystem, modellen kan även väljas med ett luftreglersystem (+/-).
Snabbtömning för bekväm i- och urstigning är tillsammans med
höjdinställningen placerade på vänster respektive höger sida beroende på val av version.
Denna serie av stolar kan även levereras med framkantsjustering.
Detta för att man lätt skall kunna ändra sittdynans längd så att man
sitter rätt och bekvämt.
BE-GE står för mycket, inte minst komfort och kvalitet, såväl mänskligt som tekniskt.
Stolen kan utrustas med framkantsjustering för
att ändra sittdynans längd.

Be-Ge 7150

Stolen är i sitt grundutförande utrustad med luftfjädring med
viktsoberoende höjdinställning, svankstöd, skyddsbälg och glidskenor i extra förstärkt version.

Midjebälte med 3” band är standard. Sitt och ryggskum kan
väljas med extra högt och stabilt sidostöd, XSS.

Vikts- och höjdinställningssystemet kan bytas mot ett luftreglersystem (+/-) som ger en snabb och enkel höjdjustering.
Detta system är beroende av personens vikt, sänkning av stolen
görs manuellt.

TILLBEHÖR:
Stolen kan utrustas med elvärme i sits och rygg, Airvent, framkantsjustering, olika sorters nackstöd, armstöd, larmkontakt,
4-punktsbälte, quick release ryggjustering samt olika typer
av stativ.

Ryggstödet är extra förstärkt och finns i höjden 640 mm.

Justerbart nackstöd (tillbehör)

Steglöst justerbart svankstöd

Steglöst justerbart armstöd (tillbehör)
Steglöst justerbart ryggstöd
Quick release justering som tillbehör
Höjdbegränsare

Framkantsjustering
(tillbehör)

Midjebälte
Steglös vinkling av sittdyna 8°

Längdjustering 160 mm

Steglös kombinerad höjd och
viktjustering 80 mm med index
Reglage för snabbtömning
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