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Het prettige, functionele design maakt van de TR 900 badkuip met paneel een bijzonder 
gebruiksvriendelijk toestel. Dankzij zijn ronde ontwerp met gladde oppervlakken is deze badkuip 
bovendien gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. 
 
 
TR behoudt zich het recht voor om zonder afzonderlijke mededeling veranderingen en/of 
verbeteringen aan het ontwerp aan te brengen. 
De TR 900 bubbelbaden bevorderen het welzijn van de patiënt. Het ontspannende whirlpool-effect 
stimuleert de bloedsomloop en maakt het gemakkelijker om de patiënt te wassen. 
 

 
 
De TR 900 baden met automatische vulfunctie zijn nog efficiënter en eenvoudiger te gebruiken voor 
het zorgpersoneel. 
Gedaan met wachten en toekijken terwijl het bad 
volloopt. 
 

 
Geregistreerd bij het Medical Products Agency in Zweden 
als medisch hulpmiddel van klasse 1 volgens de MDD (93/42/EEG). 
TR behoudt zich het recht voor om zonder afzonderlijke mededeling veranderingen en/of verbeteringen aan het ontwerp aan te brengen. 
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Eigenschapppen  
De thermostatische mengkraan van 3/4” (22 mm), de 
binnenleidingen van 3/4” en dubbele uitloop zorgen 
voor een hoog debiet, zodat het bad snel volloopt. 
De digitale ledthermometer geeft de temperatuur van 
het vulwater voor bad en douche aan, en bij de 
modellen met automatische vulfunctie ook de 
temperatuur van het water in het bad. 
Het reinigingssysteem met gele slang (zie afbeelding)  
maakt gebruik van koud water om inademing van het 
reinigingsmengsel zoveel mogelijk te voorkomen. Het 
mengsel wordt in de fabriek gedoseerd om onnodige 
aanpassingen van de mengverhouding te voorkomen. 
Unieke adapter om de inlaat van het bubbelbad te 
reinigen. Bij de bubbelbadmodellen kan zowel de 
richting van de jets als de hoeveelheid lucht worden 
geregeld. 
Het bad is breder aan het hoofdeinde, waardoor er 
meer plaats is voor de armen en de schouders en het 
gemakkelijker wordt om de haren te wassen. De 
dubbele wand van de badkuip voorkomt warmteverlies. 
De TR 900 wordt geleverd met een verstelbare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mogelijke toepassingen  
In combinatie met de 
TR 9650 mobiele combilift voor 
patiënten biedt dit systeem 
zowel zorgverleners als patiënten 
een veilige manier om patiënten te 
verplaatsen en te tillen. De cliënt kan 
tijdens de badcyclus in alle comfort 
en veiligheid op de stoel of 
brancard blijven zitten of liggen 
 
Specificaties : 

 
Modellen : 
TR 900  Standaard 

TR 900 C  Reinigingssysteem 
TR 900 CW Reinigings- en whirlpoolsysteem 
TR 900 A Automatisch vullen 

TR 900 CA Reiniging en automatisch vullen 

TR 900 CWA Reiniging, whirlpool en automatisch 
vullen 

Opties 
De badkuip en het paneel kunnen als twee eenheden 
worden verpakt (een kist en een doos) 
Toebehoren 
Balk met transportwieltjes en laadhellingset 
Montageset TR 900, TR 900C/TR 900CW Hoofdkussen 
Lokale behandeling in combinatie met bubbelbad 
Afmetingen (mm): 
  

Lengte 2325 mm 

Breedte 830 mm 

Typische tilsnelheid, 

zonder belasting 

18 mm/s 

Maximale belasting 150 kg 

Werkhoogte (badkuip) 
600 - 1000 mm 

Stroomaansluiting 230 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz 

Totaal gewicht (leeg) Ong. 265 kg 

Model met automatisch 
vullen 

Model met automatisch 
reinigen 

Alle TR 900 HiLo-panelen zijn leverbaar met een inox badkuip 
als optie. 
De inox badkuip heeft hetzelfde functionele ontwerp als de 
standaard glasvezelbadkuip van de TR 900 en is vervaardigd uit 
hoogwaardig staal (EN 1.4301). 

 


