
   
 

 
 
 
 

 

 

TRIUMPH PLUS-Victory 
 

 

 

 

 

TRIUMPH PLUS, cama elétrica desenhada e 

recomendada para ambientes com risco 

bacteriológico médio/alto, tal como 

clínicas, residências geriátricas e cuidados 

paliativos. Com estrutura em aço 

60x30x1,5mm com acabamento pintura 

epoxy, resistente aos raios ultravioletas e 

com um grau de resistência ao nevoeiro 

salino de 1000h (prova realizada em 

conformidade com a norma ASTM B117 sem 

nenhum sinal visível de corrosão). Leito 

quadripartido Victory com 3 secções 

articuladas e 1 fixa, com réguas em polímero 

de fibra, que permitem fácil desinfeção. 

Cabeceiras e peseiros Triumph Plus robustos 

e com design atrativo, com motores 

incorporados para regulação em altura. 

Articulação elétrica independente das 

costas e pernas, através de motores elétricos 

de baixa tensão e comando de uso intuitivo. 

Motores ocultos na cabeceira e peseiro. 

Grades laterais em faia maciça, de subir e 

descer. Espaço inferior completamente livre 

para fácil acesso de gruas ou outros 

dispositivos. Com 2 suportes de acessórios na 

estrutura. Opcional: posição Trendelemburg 

e reverso. Peso máximo utilizador: 195Kg. 

SWL: 230Kg.  
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Características  

 

    

Sommier quadripartido 

Articulação independente das 

costas e pernas 

 

Desinfeção 

Réguas em polímero de 

fibra 

 

Comando 

Para articulação 

das partes 

móveis 

Opção 

Posição Trendelemburg e 

reverso 

 

Dados Técnicos 

 

TRIUMPH PLUS - Victory 

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 58 CM 1 TP EL RD VT GM 

Largura leito 900mm Inclinação costas 0º-33º 

Comprimento leito 1960mm Rodas  100mm 

Largura total 1005mm Cor da estrutura Bege 

Comprimento total 2095mm Réguas Polímero fibra 

Altura mínima  350mm Peso máximo utilizador  195Kg 

Altura máxima 750mm SWL (carga de segurança) 230Kg 

Inclinação costas 0º-71º   

Tolerância: +/-1cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI 

reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. 
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