
Mobilt hospital

Fuldt funktionel hospitalsenhed på hjul
Med HMK Bilcons mobile hospital får du et fuldt funktionsdygtigt hos-

pital, som er udstyret med nøjagtig de samme faciliteter som på et al-

mindeligt hospital. Hospitalet består af 6 Multispace trailere samt en 

semitraler, der fungerer som en sammenkoblingsenhed. Når trailerne 

er koblet sammen, kan man gå fra den ene til den anden uden at be-

væge sig udendørs. 

Vi har i udviklingen af det mobile hospital lagt vægt på funktionalitet 

og brugervenlighed, og det er nemt og hurtigt at opsætte hospitalet. De 

enkelte trailere er opbygget i 55 mm glasfiberarmerede polyester pa-

neler, som danner udvendig og indvendig beklædning fremstillet efter 

”sandwich” princippet, så der opnås stor styrke og isolation. 

Intelligent indvendigt design
Hver trailer har et gulvareal på 71 m² og kan opdeles i adskillige rum, 

som er lyse og indbydende for både personale og patienter. De er ud-

styret med aircondition, lamper med dæmpning, strømudtag, paneler 

med ilt-udtag, bade- og toiletfaciliteter etc. Det er en rummelig arbejds-

plads med et godt arbejdsmiljø og velindrettede ergonomiske forhold. 

Du har mulighed for at lease det mobile hospital 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 hospital:
• Samme høje kvalitet til lavere pris

• Branche-optimeret løsning

• Lav tjenestevægt

• Hurtig levering

• Høj gensalgsværdi
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Ekstraudstyr/design
• Air-condition

• Generator

• Iltforsyning oxygen

• Computer netværk

• Toilet og bruser

• Omklædning

Dimensioner

Indvendig Udvendig

Længde 13,46 m 13,60 m

Bredde 2,55 m

Bredde, samlet 6,25 m 6,,36 m

Total højde, transport 4,00 m

Indvendig højde 2,55 m

Indvendig højde, udskud 2,30 m

Indgangshøjde over jorden 1,38 m

Længde udskud 11,10 m

Total gulvareal 78 m²

Nettovægt *16.000 kg

* Afhængig af udstyr
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