
Mobil blodbank

Blodbanken kommer til donoren
Med HMK Bilcons mobile blodbank får du et fuldt funktionsdygtigt 

bloddonorcenter, som er udstyret med nøjagtig de samme faciliteter 

som på et hospital. Bilen er opbygget på en semitrailer, så den kan 

komme rundt alle steder, hvor en almindelig lastbil kan køre. 

Vi har designet den mobile blodbank i samarbejde med bloddonorafde-

linger i Danmark, Sverige og Schweiz, så vi i udviklingen har lagt vægt 

på funktionalitet og brugervenlighed. Det tager kun 15 minutter at op-

sætte blodbanken for en trænet person via automatisk betjening. Den 

er opbygget i 55 mm glasfiberarmerede polyester paneler, som danner 

udvendig og indvendig beklædning fremstillet efter ”sandwich” prin-

cippet, så der opnås stor styrke og isolation. 

Intelligent og fleksibel indretning
Blodbanken kan opsættes overalt, og når siderne er udskudt opnås et 

67 m² stort lyst og indbydende rum for både personale og donorer. Det 

er en rummelig arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og velindrettede 

ergonomiske forhold. 

Du har mulighed for at lease den mobile blodbank gennem os til en fordel-

agtig lav rente og en fast månedlig ydelse, da vi samarbejder med danske 

og skandinaviske leasingfirmaer.

Fordele ved HMK Bilcons mobile blodbank:
• Høj kvalitet

• Hurtig opsætning

• Sikker levering

• Fleksibel indretning

• Lang levetid
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Mobil blodbank

Ekstraudstyr/design
• Air-condition

• Generator

• Computer netværk

• Back-up funktion ved ekstern 

strømsvigt

Dimensioner

Indvendig Udvendig

Længde 13,47 m 13,60 m

Bredde 2,55 m

Bredde, opstillet 6,12 m 6,,25 m

Samlet højde, transport 4 m

Indv. højde forrest/nederst 2,18/2,60 m

Indv. højde, udskud højre/venstre 2,25/2,04 m

Indgangshøjde over jorden 1,10 m

Længde udskud højre/venstre 5,51/6,16 m

Total gulvareal 67m²

Nettovægt *18-20.000 kg

* Afhængig af udstyr
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