
 

21 Stoły dla pracowni medycyny nuklearnej (ważne od 10.2014)  1/1 

Stoły dla pracowni medycyny nuklearnej 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 

Stół stalowy 

 

 Wytrzymały stół stalowy może być stosowany dla niemal 

każdej aplikacji wymagającej silnej, poziomowej platformy. 

Idealny do utrzymania ciężkich osłon L-Block i komór. 

Powierzchnia stołu pokryta jest warstwą lakieru proszkowego, 

a przednie nogi zaopatrzone są w pokrętła regulujące wysokość. 

Środkową półkę stosuje się dla małych przedmiotów, a dolną 

do podtrzymania pojemników transportowych lub innych dużych 

przedmiotów. 
 

• Mocny i wytrzymały 

• Idealny dla osłon typu L i murków z cegieł ołowianych 

• Stosowany w zakładach PET i medycyny nuklearnej 

• Półki dostosowane do małych i dużych przedmiotów, włączając 

systemy transportowe PET 
 

SPECYFIKACJA 

042-407 Stół stalowy 

Wymiary: 93.5 x 61 x 91.5 cm (szer. x gł. x wys.) 

Regulowana wysokość przednich nóg 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Maksymalne obciążenie: 730 kg 

Waga: 90.9 kg 

Waga transportu: 116 kg 
 

Stół warsztatowy - cyklotron 

• Zawiera sejf z 5 cm ołowiu 

• Idealny do przechowywania produktów 

rozpadu 

• Stosowany w zakładach PET i medycyny 

nuklearnej 

 Wytrzymały stół stalowy może być stosowany dla niemal 

każdej aplikacji wymagającej silnej, poziomowej platformy. 

Idealny do utrzymania ciężkich osłon L-Block i komór. 

Powierzchnia stołu pokryta jest warstwą lakieru proszkowego, 

a przednie nogi zaopatrzone są w pokrętła regulujące wysokość. 

Na środkowej półce znajduje się sejf (244-006), idealny 

do przechowywania dużych ilości wysokoenergetycznych radio-

izotopów oraz/lub do produktów do rozpadu. Sejf posiada osłonę  

o grubości 5 cm ołowiu, osłonięty jest obudową stalową i pokryty 

lakierem proszkowym oraz posiada regulowana półkę. Pokryte 

ołowiem drzwiczki zamontowane są na wytrzymałych zawiasach  

i są zamykane na klucz. 
 

SPECYFIKACJA 

042-456 Stół warsztatowy - cyklotron 

Wymiary: 93.5 x 61 x 91.5 cm (szer. x gł. x wys.) 

Regulowana wysokość przednich nóg 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Maksymalne obciążenie: 725.76 kg (łącznie z sejfem) 

Waga: 544.32 kg 

Waga transportu: 567 kg 

244-006 Sejf  

Wymiary: 44.2 x 43.2 x 48.3 cm (szer. x gł. x wys.) 

Osłonność: 5cm 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Waga: 476 kg 

Drzwi: zamykane na klucz 
 


