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STL 285 
Wózek do transportu pacjentów do użytku 
wewnątrz szpitala 
 

● Stojak infuzyjny 

Szeroki zakres regulacji, łatwe blokowanie. 
Montaż we wszystkich 4 rogach. 
Maksymalna wysokość elementu 
teleskopowego: ok. 1,050 mm ponad 
blatem. 

 
 
 
 

● Barierki boczne  
Składane barierki boczne są łatwe  
i bezpieczne w obsłudze. Konstrukcja 
jest solidna i zapewnia higienę oraz 
eliminuje niebezpieczeństwo 
przypadkowego zgniecenia. Składanie 
poniżej poziomu powierzchni materaca. 

Lekki transporter zapewnia wspaniałe możliwości 
manewrowania, szczególnie, gdy zostanie wyposażony w 5 
kółko (opcjonalnie). Solidna stalowa konstrukcja z 
centralnym blokowaniem kółek ze wszystkich stron. 
Przemyślany projekt z zamkniętymi powierzchniami 
zapewnia optymalne czyszczenie i dezynfekcję. Wózki 
charakteryzujące się dobrym stosunkiem ceny do 
wydajności, szeroką gamą akcesoriów oraz łatwą obsługą. 

● Uchwyt do prowadzenia 
Jednoczęściowy, jednoręczna obsługa  

i przemieszczanie wózka. 

● Higiena 

Podwozie i nadwozie posiadają gładkie i nieprzepuszczalne 
plastikowe powłoki, które zapewniają optymalne czyszczenie  

i dezynfekcję. Łatwy dostęp do wszystkich elementów 
barierek bocznych. 

 
 
 

● Mobilność 

Lekki wózek z 4 dużymi kółkami dla łatwego sterowania; 
jedno z kółek posiada blokadę kierunkową.  

Opcjonalnie piąte kółko kierunkowe. 

Projekt: Rainer Schindhelm 
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● Niewielka wysokość podstawowa równa 550 mm 

Więcej komfortu dla pacjenta i personelu szpitalnego. 

● Materac 

Z mocowaniem Velcro (rzep) od spodu. 

● Design 

Aby zapewnić optymalną higienę, położno szczególny 
nacisk na design ramy i odlewów STL. 
 
 

● Obsługa 

Regulacje góra/dół oraz pozycji Trendelenburga / odwróconej pozycji 
Trendelenburga są możliwe od lewej i od prawej strony wózka. Centralne i 
kierunkowe blokowanie kółek pedałami ze wszystkich czterech stron. 
   

Ilustracja 
285.1000.0 z 285.0550.0, 207.1470.0 i 207.1350.0 
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STL 285 
Wózek do transportu pacjentów do 
użytku wewnątrz szpitala 
 

Opis 

Wózek do transportu pacjentów STL 285.1000.0 
Podwozie z plastikową, srebrnoszarą powłoką z 4 pojedynczymi kółkami o średnicy 200 mm 
z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi; 2 kółka antystatyczne i 1 z blokadą kierunkową. 
Pedały do blokowania centralnego i kierunkowego lub mechanizmu zawracania. Pompa 
nożna do regulacji hydraulicznych.1 pedał do regulacji wysokości, 2 pedały do obniżania 
blatu i ustawienia pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga. Posiada uziemienie. 
Dwuczęściowa powierzchnia leża pacjenta, bez materaca. Oparcie pleców regulowane 
bezstopniowo do 90° wspomagane sprężyną gazową. Uchwyt do prowadzenia wózka po 
stronie głowy, malowany proszkowo w barwie czerwonej RAL 2002. Składane poręcze 
boczne, pomalowane proszkowo na szaro / czerwono.  
4 odbojniki. 
 
STL- Materac 285.0500.0 
1,950 x 620 mm, grubość 40 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do 
obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, z mocowaniem Velcro (rzep) od 
spodu. 
 
STL- Materac 285.0550.0 
1,950 x 620 mm, grubość 80 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do 
obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, z mocowaniem Velcro (rzep) od 
spodu. 
 
Materace transferowe 207.3890.0 
dla łatwego i komfortowego przenoszenia pacjenta, ale może być używany także jako 
standardowy materac. 1,950 x 590 mm, grubość 80 mm, z odpornego i wytrzymałego 
poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, spód  
z wysokiej jakości śliskiego materiału z 4 zapętlonymi uchwytami po każdej stronie. 
Mocowany po obu stronach wózka przy pomocy pasków Velcro (rzep).   
 
Aby uzyskać więcej informacji odnośnie materacy transferowych pacjenta, przejdź na stronę 
7. 
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Regulacje, wymiary: 
285.1000.0 

Regulacja wysokości* 550 – 870 mm przy 
pomocy pompy nożnej 

Pozycja Trendelenburga / anty- 
Trendelenburga około 15° 

Regulacja oparcia pleców + 90° 

Długość całkowita (wymiar całkowity) 2,160 mm 

Szerokość całkowita (wymiar całkowity) 760 mm 
Regulacja do odwróconej pozycji Trendelenburga przy pomocy dźwigni nożnej 

Długość powierzchni dla pacjenta około 1,950 mm 

Szerokość powierzchni dla pacjenta około 620 mm 

Długość oparcia pleców 730 mm 

Odległość pomiędzy 
kolumnami 1,075 mm 

Średnica kółek 200 mm 

Uziemienie ■ 

Waga około 100 kg 

Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg 

Regulacja do pozycji Trendelenburga przy pomocy dźwigni nożnej Firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, konstrukcji, wymiarów i wykończenia bez uprzedzenia. 
■ standard 
* bez materaca 

Oparcie pleców 
regulacja z podnośnikiem gazowym wspomaganym serwomechanizmem 

Niewielka wysokość podstawowa 
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STL 285 
Akcesoria 

1 
Uchwyt prowadzenia wózka 207.1420.0 
dodatkowy uchwyt do prowadzenia po stronie nóg, 
malowany proszkowo na czerwono  RAL 2002 
 
2 
Szyna boczna 207.1600.0 
ze stali nierdzewnej, długość 455 mm, do montażu 
akcesoriów, mocowana po stronie głowy 
 
3 
Stojak infuzyjny 207.1470.0 
ze stali nierdzewnej, na wierzchołku 4 haki, montowany 
we wszystkich czterech rogach. 
Zakres regulacji 650 mm (3-stopniowa, teleskopowa 
regulacja), regulacja jednorącz 
 
4 
Pas do mocowania pacjenta 207.1800.0 
z klamrą mocującą ze stali nierdzewnej, pasek wymienny, 
nadaje się do prania, zapięcie Velcro (rzep) 
 
5 
Żelowy pierścień pod głowę 101.0169.0 
zamknięty, rozmiar dla dorosłych, Ø 200 x 50 mm 
 
6 
Poduszka pod głowę 207.2650.0 
czarna, pokryta na spodzie nieślizgającym się materiałem 
 
7 
Koszyk do przechowywania 207.3820.0 
stal nierdzewna, 557 x 260 x 135 mm (S x G x W),  
z uchwytem, demontowany (tylko dla 285.1000.0 ze 
standardową obudową, nie pasuje do 207.1350.0) 
 
8 
Półka wielofunkcyjna 207.3000.0 
może być wykorzystywana jako podstawka pod monitor, 
do pisania (bezpieczne obciążenie robocze 15 kg) lub jako 
oparcie nóg. Powłoka z szarego plastiku, 2 pasy do 
mocowania monitora Velcro (rzep), malowanie proszkowe 
w kolorze RAL 9006. Montaż po stronie stóp. 
 
9 
Uchwyt na rolkę papieru 207.3990.0 
dla rolki o szerokości do 500 mm 
9 
Rolka papieru 207.4000.0 
szerokość 500 mm 
10 
2 haki 207.3200.0 
ze stali nierdzewnej, prawy i lewy, do zawieszenia worków 
na mocz lub worków do drenażu ran 
 
11 
Piąte kółko 207.1300.0 
- opłata dodatkowa - 
dodatkowe obciążone sprężyną kierunkowe kółko, 
średnica 100 mm, w pozycji centralnej dla optymalnego 
sterowania transporterem. Dźwignia nożna działa ze 
wszystkich stron (jako blokada centralna, blokada 
kierunkowa lub mechanizm zawracania). 
 
12 
Profilowana pokrywa podwozia 207.1350.0 
- opłata dodatkowa - 
z otworami na przybory pacjenta i butle tlenowe o 
pojemności do 11 litrów 
 

1 8 

2 8 

9 

4 10 

3 5 11 

6 

7 12 
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13 
Poduszki boczne (1 para) 207.3700.0 
1,420 x 250 x 20 mm (S x W x G), 
z zapięciami na rzep, czarne, przewodzące 
 
14 
System przenoszenia pacjenta 207.3870.0 
plastik, czarny, 1,250 x 430 mm (D x S) 
 
15+16 
Materace transferowe 207.3890.0 
1,950 x 590 x 80 mm, z odpornego i wytrzymałego 
poliuretanu, odpowiedni do obrazowania 
rentgenowskiego, antystatyczny, czarny,  
z 4 zapętlonymi uchwytami po każdej stronie.  
Mocowany po obu stronach wózka paskami Velcro 
(rzep).  
 
• Wysoka jakość przesuwania i optymalny komfort 
• Łatwiejsza i mniej męcząca obsługa 
• Pomaga oszczędzić czas i koszty, gdyż może być 
obsługiwany przez 1 osobę 
• Idealny do przenoszenia na stoły rentgenowskie 
• Odpowiednie dla pacjentów o wadze do 225 kg 
• Bez dodatkowych kosztów, gdyż może być również 
stosowany jako standardowy materac. 
 
 
Ważna uwaga: 
Materac transferowy może być używany 
wyłącznie w wózkach Schmitz 285.080 i 
285.100/285.1000.0 wyprodukowanych po 
02/2009. Materacy ślizgowych nie można tam 
bezpiecznie zamontować i dlatego nie wolno ich 
używać na starszych modelach Schmitz lub 
wózkach innych producentów. 
 
 

13 

14 

15+16 

15+16 
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STS 282 
Wózek do przewozu pacjentów dla oddziałów 
ratunkowych i ambulatoriów 
   

Nowoczesny model wózka STS 282 ustala nowe 
standardy funkcjonalności, mobilności, higieny i designu 
w pierwszej pomocy, ambulatoriach i oddziałach 
intensywnej opieki. Dobrze zaprojektowane funkcje 
ułatwiają codzienną pracę z pacjentami wymagającymi 
pierwszej pomocy i opieki. 

● Barierki boczne 

Składane barierki boczne są łatwe i bezpieczne w obsłudze. Konstrukcja jest solidna  
i zapewnia higienę oraz eliminuje niebezpieczeństwo przypadkowego zgniecenia. Składanie 
poniżej poziomu powierzchni materaca. 
 

● Higiena 

Podwozie - gładka i szczelna powłoka z plastikowym 
spodem i zamkniętą ramą dla optymalnego czyszczenia. 
Wszystkie elementy barierek bocznych są dobrze 
dostępne. 
 

● Mobilność  
Cztery duże kółka i dodatkowe piąte kółko dla precyzyjnego 
sterowania. Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia dla 
łatwego kierowania wózkiem STS. 

Projekt: Rainer Schindhelm 
Jiří Spanihel 
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Niewielka wysokość podstawowa 590 mm 
Więcej komfortu dla pacjenta i personelu szpitalnego. 

● Obicia 

Z mocowaniem Velcro (rzep) od spodu. 

● Stojak infuzyjny  
Szeroki zakres regulacji, łatwe 
blokowanie. Jeżeli stojak nie jest 
używany, można go złożyć. 

● Uchwyt do 
prowadzenia  
Jednoczęściowy, 
ergonomiczna konstrukcja, 
możliwość złożenia w celu 
uzyskania lepszego dostępu 
do pacjenta. Jednoręczna 
obsługa i przemieszczanie 
wózka. 
 
 

● Design 
Aby zapewnić optymalną higienę, położono szczególny 
nacisk na design ramy i odlewów wózka STL.  
 
  

● Obsługa 
Regulacje góra/dół oraz Trendelenburga / anty-Trendelenburga są możliwe od 
lewej i od prawej strony wózka. Centralne i kierunkowe blokowanie kółek 
pedałami ze wszystkich czterech stron. 

Ilustracja 
282.1010.0 z 282.0550.0 
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STS 282 
Nosze dla oddziałów ratunkowych  
i ambulatoriów 
  

Opis 

Wózek do transportu pacjentów STS Model 282.1010.0 
Podwozie z plastikową, srebrnoszarą powłoką z 4 pojedynczymi kółkami o średnicy 200 mm  
z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi; 2 kółka antystatyczne i 1 dodatkowe piąte kółko o średnicy 
100 mm. Pedały do blokowania centralnego i kierunkowego lub mechanizmu zawracania. Pompa 
nożna do regulacji hydraulicznych. 
1 pedał do regulacji wysokości, 2 pedały do obniżania blatu i ustawiania pozycji Trendelenburga  
i anty-Trendelenburga. Posiada uziemienie. 
Dwuczęściowa powierzchnia leża pacjenta, radioprzezierna, bez materaca. Rama aluminiowa. 
Oparcie pleców regulowane bezstopniowo do 90° podnośnikiem gazowym wspomaganym 
serwomechanizmem. Uchwyt do prowadzenia wózka po stronie głowy, opuszczany, malowany 
proszkowo na czerwono RAL 2002. Składane poręcze boczne, pomalowane proszkowo na szaro / 
czerwono. 4 odbojniki i dodatkowa boczna osłona przed kolizją. 
Stojak infuzyjny ze stali nierdzewnej, mocowanie z lewej po stronie głowy; z możliwością wydłużenia  
(3-stopniowa, teleskopowa regulacja), możliwość złożenia, z 4 hakami. 
Przestrzeń na przechowywanie przyborów; zintegrowany w obudowie podwozia uchwyt na butlę  
z tlenem. 
 
STS - Materac Model 282.0500.0 
1,950 x 620 mm, grubość 40 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do 
obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, z mocowaniem Velcro (rzep) od spodu. 
  
STS Materac Model 282.0550.0 
1,950 x 620 mm, grubość 80 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do 
obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, z mocowaniem Velcro (rzep) od spodu. 
 
Materac transferowy 206.3890.0 
dla łatwego i komfortowego przenoszenia pacjenta, może być stosowany również jako standardowy 
materac; 1,950 x 590 x 80 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do 
obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, spód z wysokiej jakości śliskiego materiału,  
z 4 zapętlonymi uchwytami po każdej stronie. Do zapięcia po obu stronach wózka paskami Velcro 
(rzep).  
 
Aby uzyskać więcej informacji odnośnie materacy do przenoszenia pacjenta, przejdź na stronę 15. 
 

Wózek do transportu pacjentów STS 282.2010.0 
podobny do modelu 282.1010.0, z tą różnicą, że powierzchnia leża pacjenta jest  
4-częściowa, podparcie stóp i część pośrednia regulowane mechanicznie, wspomagane 
sprężyną gazową. 
 
STS - Materac 282.0500.0 
1,950 x 620 mm, grubość 40 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do 
obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, z mocowaniem Velcro (rzep) od spodu. 
   
STS - Materac 282.0550.0 
1,950 x 620 mm, grubość 80 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do 
obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, z mocowaniem Velcro (rzep) od spodu. 
 

red  dot  award 
product design 
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Regulacje, wymiary: 
282.1010.0 282.2010.0 

Regulacja wysokości* 590 – 900 mm 
pompą nożną 

590 – 900 mm 
pompą nożną 

Pozycja Trendelenburga / anty- Trendelenburga około 15° około 15° 

Regulacja oparcia pleców + 90° + 90° 

Uniesienie nóg ■ 

Długość całkowita (wymiar całkowity) 2,160 mm 2,160 mm 

Szerokość całkowita (wymiar całkowity) 765 mm 765 mm 
Regulacja do odwróconej pozycji Trendelenburga przy pomocy dźwigni nożnej 

Długość powierzchni dla pacjenta około 1,950 mm około 1,950 mm 

Szerokość powierzchni dla pacjenta około 620 mm około 620 mm 

Długość oparcia pleców 730 mm 730 mm 

Odległość pomiędzy kolumnami 1,075 mm 1,075 mm 

Średnica kółek 200 mm 200 mm 

Stojak infuzyjny: 
3-stopniowa regulacja teleskopowa, 
zakres regulacji: 650 mm 

■ 

 

■ 

 
Pojemnilk dla butli z tlenem: 
dla butli do 11 litrów 

■ 

 

■ 

 Regulacja do pozycji Trendelenburga przy pomocy dźwigni nożnej Uziemienie ■ 

 

■ 

 
Waga około 115 kg około 120 kg 

Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg 225 kg 

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, konstrukcji, wymiarów i wykończenia bez uprzedzenia. 

■ standard 
* bez materaca 

Podparcie stóp i część pośrednia regulowane mechaniczne 
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STS 282 
Akcesoria 

1 4 

2 3 4 

1 
Uchwyt do prowadzenia 206.1400.0 
dodatkowy uchwyt do prowadzenia od strony 
stóp, składany, malowany proszkowo na 
czerwono RAL 2002 (późniejszy montaż nie jest 
możliwy) 
 
2 
Pas do mocowania pacjenta 206.1800.0 
klamra mocująca ze stali nierdzewnej, pasek 
wymienny, nadaje się do prania, zapięcie Velcro 
(rzep) 

3 
Szyna boczna 206.1600.0 
ze stali nierdzewnej, długość 455 mm, do montażu 
akcesoriów, mocowana po stronie głowy. Na szynie 
bocznej po stronie głowy powiesić można awaryjny 
respirator (wymaga 1 x 206.1600.0). 
 
Szyna boczna 206.1610.0 
podobna do modelu 206.1600.0, montowana po stronie 
stóp 
 
Szyna boczna 206.1620.0 
podobna do modelu 206.1600.0, montowana po prawej 
stronie na dłuższym boku, w pobliżu głowy 
 
Szyna boczna 206.1630.0 
podobna do modelu 206.1600.0, montowana po lewej 
stronie na dłuższym boku, w pobliżu głowy 
 
Szyna boczna 206.1640.0 
podobna do modelu 206.1600.0, montowana po prawej 
stronie na dłuższym boku, w pobliżu stóp 
 
Szyna boczna 206.1650.0 
podobna do modelu 206.1600.0, montowana po lewej 
stronie na dłuższym boku, w pobliżu stóp 

4 
Półka wielofunkcyjna 206.3000.0 
może być wykorzystywana jako podstawka pod 
monitor, do pisania (bezpieczne obciążenie robocze 
15 kg) lub jako oparcie nóg. Powłoka z szarego 
plastiku, 2 pasy do mocowania monitora Velcro 
(rzep), malowanie proszkowe w kolorze RAL 9006. 
Montaż po stronie stóp. 
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7 

5 6 8 

5 
Stojak infuzyjny z uchwytem do prowadzenia 
206.1460.0 
dodatkowy stojak infuzyjny montowany po stronie 
stóp, zakres regulacji 650 mm (3-stopniowa, 
teleskopowa regulacja), 
możliwość złożenia, z 4 hakami ze stali nierdzewnej 
(późniejszy montaż nie jest możliwy) 

6 
Stojak infuzyjny 206.1470.0 
ze stali nierdzewnej, na wierzchołku 4 haki, 
montowany we wszystkich czterech rogach.  
Zakres regulacji 650 mm (3-stopniowa, 
teleskopowa regulacja), regulacja jednorącz  

7 
Podłokietnik 206.1700.0 
lewy, kiedy nie jest używany, znajduje się pod 
blatem. (W przypadku dodatkowych zamówień, 
proszę podać grubość warstwy pianki) 
   
8 
Podłokietnik 206.1750.0 
prawy, kiedy nie jest używany, znajduje się 
pod blatem. (W przypadku dodatkowych 
zamówień, proszę podać grubość warstwy 
pianki) 
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STS 282 
Akcesoria 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

1 
Żelowy pierścień pod głowę 101.0169.0 
zamknięty, rozmiar dla dorosłych, Ø 200 x 50 mm 
 
2 
Poduszka pod głowę 206.2650.0 
czarna, pokryta na spodzie nieślizgającym się 
materiałem 
 
3 

Płyta do reanimacji  206.5500.0 
600 x 390 mm (D x S) 
z materiału Trespa, 8 mm grubości, biała 

4 
Podajnik kaset rentgenowskich 
206.2820.0 
na kasety rentgenowskie o wymiarach do 
350 x 430 mm, teleskopowe ramię 
wprowadzające ze znacznikiem pozycji, stal 
nierdzewna 
 
5 
Szyny prowadzące dla kaset 
rentgenowskich 206.2850.0 
stal nierdzewna (późniejszy montaż nie jest 
możliwy), tylko dla modelu 282.1010.0  
 
6 
Poduszki boczne (1 para) 
206.3700.0 
1,420 x 250 x 20 mm (S x W x G),  
z zapięciami na rzep, czarne, przewodzące 
 

7 
Uchwyt na butlę z tlenem 206.3830.0 
malowana proszkowo cienka stalowa blacha, RAL 
9006, montowana za oparciem pleców, na 
2,5-litrowe butle z tlenem, montowanie butli taśmą 
na rzep 
 
8 
Uchwyt na rolkę papieru 206.3990.0 
na rolki papieru do 500 mm szerokości 
 
8 
Rolka papieru 206.4000.0 
szerokość 500 mm 
 
9 
2 haki 206.3200.0 
ze stali nierdzewnej, prawy i lewy, do zawieszenia 
worków na mocz lub worków do drenażu ran 
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10+11 
Materac transferowy 206.3890.0 
1,950 x 590 x 80 mm, z odpornego i wytrzymałego 
poliuretanu, odpowiedni do obrazowania 
rentgenowskiego, antystatyczny, czarny,  
z 4 zapętlonymi uchwytami po każdej stronie. 
Mocowany po obu stronach wózka paskami Velcro 
(rzep).  
 
• Wysoka jakość przesuwania i optymalny komfort 
• Łatwiejsza i mniej męcząca obsługa 
• Pomaga oszczędzić czas i koszty, gdyż może być 
obsługiwany przez 1 osobę 
• Idealny do przenoszenia na stoły rentgenowskie 
• Odpowiednie dla pacjentów o wadze do 225 kg 
• Bez dodatkowych kosztów, gdyż może być również 
stosowany jako standardowy materac. 
 
 
Ważna uwaga: 
Materac transferowy może być używany 
wyłącznie w wózkach Schmitz 
282.101/282.1010.0 wyprodukowanych po 
02/2009. Materacy ślizgowych nie można tam 
bezpiecznie zamontować i dlatego nie wolno ich 
używać na starszych modelach Schmitz lub 
wózkach innych producentów.  
 
12 
Płyta transferowa pacjenta 206.3870.0 
plastikowa, czarna, 1,250 x 430 mm (D x S) 

10+11 

10+11 

12 
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STX 280 
Specjalne wózki do transportu pacjenta, medycyny ratunkowej, 
intensywnej opieki i obrazowania rentgenowskiego. 
 

Jedną z najważniejszych cech tego wszechstronnego 
systemu jest nieograniczony dostęp wzmacniacza obrazu 
RTG. Pod radioprzeziernym blatem znajdują się szyny 
prowadzące dla kaset rentgenowskich. 
Możliwe jest wykonanie radiografii od głowy po palce 
stóp. Starannie i precyzyjnie rozmieszczone elementy 
kontrolne w połączeniu z dużą mobilnością pomagają 
spełnić specjalne potrzeby medycyny ratunkowej  
i chirurgii urazowej. Dzięki solidnej i dobrze 
zaprojektowanej konstrukcji, wózki Schmitz STX mogą 
być używane również jako stoły operacyjne. 
 
Różne rodzaje blatów można zamontować na podwoziu 
w obu kierunkach. Ponadto, seria STX została 
zaprojektowana również do pełnienia funkcji 
transportera ofiary wypadku. 

● Oparcie pleców regulowane sprężynami 
gazowymi 

● Możliwość 
umieszczenia 
kasety 
rentgenowskiej 

● Możliwość 
zamocowania 
zestawu 
ratunkowego na 
uchwycie do 
prowadzenia 
wózka  

● Dźwignie nożne po obu 
stronach wózka do obsługi 
centralnego hamulca 
i blokady kierunkowej. 

● Antystatyczne, bardzo płynnie 
działające kółka na łożyskach 
kulkowych 
 Projekt: Rainer Schindhelm 
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● Składane poręcze boczne 
● Uchwyt do prowadzenia wózka po 
obu stronach, kształt 
zaprojektowany w taki sposób, aby 
chronił przed kolizją, zintegrowana 
szyna na akcesoria 
 

● Szyny na akcesoria po obu 
stronach na całej długości 

● Pompa nożna do regulacji 
hydraulicznych: góra / dół, pozycja 
Trendelenburga / anty-Trendelenburga 
 

● Piąte koło kierunkowe 
wspomagające 
 precyzyjne manewrowanie 

 

Ilustracje: 
280.1800.0 i 280.2060.0 z 280.3110.0  
i akcesoriami 203.3900.0, 203.1470.0  
(bez urządzenia medycznego) 
Kolor: biały aluminiowy RAL 9006 

17 

 



STX 280 
Specjalne wózki 

1 2 3 

STX 280.2030.0, 280.1800.0, 280.3110.0 

4 5 6 

STX 
280.2060.0, 
280.1800.0, 
280.3110.0 

7 8 9 

10 11 12 
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1/2 
Wysokość regulowana bezstopniowo przy pomocy 
pedału 
 
3 
Maksymalny kąt dla pozycji Trendelenburga to  
11 stopni, regulowany przy pomocy dźwigni nożnej 
 
4 
Maksymalny kąt dla pozycji anty-Trendelenburga to 
11 stopni, regulowany przy pomocy dźwigni nożnej 
 
5 
Mechaniczna regulacja podparcia stóp i części 
pośredniej 
 
6/7 
Dwuczęściowy blat, przesuw wzdłużny do 550 mm w 
obu kierunkach 
 
8 
Niezakłócona praca wzmacniacza obrazu 
rentgenowskiego 
 
9 
Szyny prowadzące dla kaset rentgenowskich 
 
10 
Oznakowanie dla dokładnego pozycjonowania 
podajnika kaset rentgenowskich 
 
11 
Płyta ślizgowa do łatwego transferu pacjenta; 
gotowa do użytku znajduje się pod blatem 
 
12 
Transfer pacjenta może być obsługiwany przez  
1 osobę 
 
13 
Niższa wersja, zastosowanie z ramieniem  
C i trójwymiarowym obrazowaniem 
 

STX 280.2200.0, 280.1750.0, 280.3110.0 

13 
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STX 280 
Specjalne stoły 

Opis 

280.1800.0/280.1810.0 Podwozie STX 280.1800.0 
dla blatów STX o szerokości 600 mm i blatu 280.2040.0 o szerokości 800 mm, podwozie malowane proszkowo na 
kolor biały aluminiowy (RAL 9006), cztery antystatyczne, podwójne obrotowe koła o średnicy 150 mm z łożyskami 
kulkowymi i jedno 100 mm; dźwignie nożne centralnego hamulca oraz aktywacji koła kierunkowego. Podparcie dla 
blatów STX na dwóch podnoszonych kolumnach z pompą nożną podwójnego działania do hydraulicznej regulacji 
unoszenia i obniżania w zakresie 645–1015 mm oraz ustawiania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
(maksymalny kąt nachylenia +/– 11°; razem z blatem). Posiada uziemienie. 
 
Podwozie STX 280.1810.0 
podobne do modelu 280.1800.0, dla blatów STX 280.2090.0 o szerokości 800 mm  

280.1750.0 Podwozie STX 280.1750.0 
Niższa wersja gwarantująca optymalne zastosowanie wzmacniacza obrazu rtg (ramię C), 
dla blatów STX o szerokości 600 mm i blatu 280.2040.0 o szerokości 800 mm, podwozie malowane proszkowo na 
kolor biały aluminiowy (RAL 9006),  cztery antystatyczne obrotowe kółka z łożyskach kulkowych, średnica 125 mm,  
2 z nich są blokowane indywidualne. 
Podparcie dla blatów STX na dwóch podnoszonych kolumnach z pompą nożną podwójnego działania do 
hydraulicznej regulacji wysokości w zakresie 520 – 890 mm i ustawiania pozycji Trendelenburga / anty- 
Trendelenburga (maksymalny kąt nachylenia +/– 11°; razem z blatem). Posiada uziemienie. 

280.2020.0 Blat STX 280.2020.0 
dwuczęściowy blat, bez materaca, szerokość 600 mm. Wzdłużne pręty aluminiowe ze zintegrowaną szyną boczną do 
mocowania akcesoriów, uchwyt do prowadzenia wózka po obu stronach (kształt zaprojektowany w taki sposób, aby chronił 
przed kolizją), zintegrowana szyna na akcesoria, blat radioprzezierny z szynami na kasetę rentgenowską. Bezstopniowa regulacja 
oparcia pleców do 90° wspomagana sprężynami gazowymi. 
 

Materac STX 280.3110.0 
2,000 x 600 x 50 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, 
czarny, mocowany od spodu paskami Velcro (rzep).  
 

Materac transferowy 203.3890.0 
dla łatwego i komfortowego przenoszenia pacjenta, ale może być używany także jako standardowy materac. 1,950 x 590 mm, 
grubość 80 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, 
spód z wysokiej jakości śliskiego materiału z 4 zapętlonymi uchwytami po każdej stronie. Mocowanie po obu stronach. 

280.2030.0 Blat STX 280.2030.0 
czteroczęściowy blat, bez materaca, szerokość 600 mm. Wzdłużne pręty aluminiowe ze zintegrowaną szyną boczną 
do mocowania akcesoriów, uchwyty do prowadzenia wózka po obu stronach (kształt zaprojektowany w taki sposób, aby 
chronił przed kolizją), zintegrowana szyna na akcesoria, blat radioprzezierny z szynami na kasetę rentgenowską. 
Bezstopniowa regulacja oparcia pleców do 90° wspomagana sprężynami gazowymi. Mechaniczna regulacja podparcia 
stóp i części pośredniej. 
 
Materac STX 280.3110.0 
2,000 x 600 x 50 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, 
antystatyczny, czarny, mocowany od spodu paskami Velcro (rzep).  

280.2060.0 
STX Blat 280.2060.0 
dwuczęściowy blat, bez materaca, szerokość 600 mm. Przesuw wzdłużny blatu do 550 mm w obu kierunkach.  
Wzdłużne pręty aluminiowe ze zintegrowaną szyną boczną do mocowania akcesoriów, uchwyt do prowadzenia wózka po obu 
stronach (kształt zaprojektowany w taki sposób, aby chronił przed kolizją), zintegrowana szyna na akcesoria, blat 
radioprzezierny z szynami na kasetę rentgenowską. Bezstopniowa regulacja oparcia pleców do 90° wspomagana sprężynami 
gazowymi. 
 

Materac STX 280.3110.0 
2,000 x 600 x 50 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, 
czarny, mocowany od spodu paskami Velcro (rzep). 
 

Materac transferowy 203.3890.0 
dla łatwego i komfortowego przenoszenia pacjenta, ale może być używany także jako standardowy materac. 1,950 x 590 mm, 
grubość 80 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, 
czarny, spód z wysokiej jakości śliskiego materiału z 4 zapętlonymi uchwytami po każdej stronie. Mocowanie po obu stronach. 
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Opis 

280.2200.0 Blat STX 280.2200.0 
jednoczęściowy blat, bez materaca, szerokość 600 mm. Przesuw wzdłużny blatu do 550 mm w obu kierunkach. Wzdłużne 
pręty aluminiowe ze zintegrowaną szyną boczną do mocowania akcesoriów, uchwyt do prowadzenia wózka po obu stronach 
(kształt zaprojektowany w taki sposób, aby chronił przed kolizją), zintegrowana szyna na akcesoria. Radioprzezierny blat 
gwarantuje optymalne zastosowanie wzmacniacza obrazu rentgenowskiego. Brak możliwości umieszczenia kaset 
rentgenowskich. 
 

Materac STX 280.3110.0 
2,000 x 600 x 50 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, 
czarny, mocowany od spodu paskami Velcro (rzep). 
 

Materac transferowy 203.3890.0 
dla łatwego i komfortowego przenoszenia pacjenta, ale mogą być używane także jako standardowe materace. 1,950 x 590 
mm, grubość 80 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, 
czarny, spód z wysokiej jakości śliskiego materiału z 4 zapętlonymi uchwytami po każdej stronie. Mocowanie po obu stronach. 

280.2040.0 Blat STX 280.2040.0 
jednoczęściowy blat, bez materaca, szerokość 800 mm. Wzdłużne pręty aluminiowe ze zintegrowaną szyną 
boczną do mocowania akcesoriów, uchwyt do prowadzenia wózka po obu stronach (kształt zaprojektowany w taki 
sposób, aby chronił przed kolizją), zintegrowana szyna na akcesoria, blat radioprzezierny z szynami na 
poprzecznie umieszczane kasety rentgenowskie. 
 
Materac STX 280.3120.0 
2,000 x 800 x 50 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, 
antystatyczny, czarny, mocowany od spodu paskami Velcro (rzep). 
 

280.2090.0 Blat STX 280.2090.0 
dwuczęściowy blat, bez materaca, szerokość 800 mm. Wzdłużne pręty aluminiowe ze zintegrowaną szyną 
boczną do mocowania akcesoriów, uchwyt do prowadzenia wózka po obu stronach (kształt zaprojektowany w 
taki sposób, aby chronił przed kolizją), zintegrowana szyna na akcesoria, blat radioprzezierny z szynami na 
poprzecznie umieszczane kasety rentgenowskie. Bezstopniowa regulacja oparcia pleców do 90° wspomagana 
sprężynami gazowymi 
 
Materac STX 280.3120.0 
2,000 x 800 x 50 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, 
antystatyczny, czarny, mocowany od spodu paskami Velcro (rzep). 
 

Możliwe konfiguracje STX 280 

21 

Podwozia 
 

Blaty 

280.2020.0 280.2030.0 280.2060.0 280.2200.0 280.2040.0 280.2090.0 

280.1800.0 ■ ■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

 
280.1750.0 ■ 

 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

 
280.1810.0      ■ 

 

 

 

 

 

 



STX 280 
Dane techniczne, akcesoria 

Dane techniczne 
Blaty 280.2020.0 280.2030.0 280.2040.0 280.2090.0 280.2060.0 280.2200.0 
Podwozie 280.1750.0/ 

280.1800.0 
280.1750.0/ 
280.1800.0 

280.1800.0 280.1810.0 280.1750.0/ 
280.1800.0 

280.1750.0/ 
280.1800.0 

Materac 280.3110.0 280.3110.0 280.3120.0 280.3120.0 280.3110.0 280.3110.0 
i/lub 
Materac transferowy 203.3890.0 – – – 203.3890.0 203.3890.0 
Regulacja wysokości (razem z blatem*) 645 –1,015 mm 645 –1,015 mm 645 –1,015 mm 645 –1,015 mm 715 –1,085 mm 520 – 890 mm 
Długość blatu 2,000 mm 2,000 mm 2,000 mm 2,000 mm 2,000 mm 2,000 mm 
Długość całkowita (wymiar całkowity) 2,260 mm 2,260 mm 2,260 mm 2,260 mm 2,260 mm 2,260 mm 
Szerokość blatu 600 mm 600 mm 800 mm 800 mm 600 mm 600 mm 
Szerokość całkowita (wymiar całkowity) 720 mm 720 mm 920 mm 920 mm 720 mm 720 mm 
Szerokość podwozia 710 mm 710 mm 710 mm 830 mm 710 mm 710 mm 
Długość podwozia 1,600 mm 1,600 mm 1,600 mm 1,600 mm 1,600 mm 1,600 mm 
Pozycja Trendelenburga / anty-
Trendelenburga 11 ° 11 ° 11 ° 11 ° 11 ° 11 ° 
Regulacja oparcia pleców + 90 ° + 90 ° – + 90 ° + 90 ° – 
Pozycja z uniesionymi nogami – ■ 

 

– – – – 
Funkcja przesuwu wzdłużnego blatu – – – – w kierunku głowy  

i stóp, po 550 mm 
w kierunku głowy  
i stóp, po 550 mm 

Średnica kółka 150 mm/100 mm 150 mm/100 mm 150 mm/100 mm 150 mm/100 mm 150 mm/100 mm 125 mm 
Waga całkowita 157 kg 162 kg 170 kg 172 kg 165 kg 165 kg 
Bezpieczne obciążenie 
robocze: 225 kg 

■ standard 
* bez obicia / materaca transferowego 
 

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, konstrukcji, 
wymiarów i wykończenia bez uprzedzenia. 

1 
Płyta boczna / podłokietnik 203.3900.0 
z blokadą, składany, z zaciskami ze stali nierdzewnej  
750 x 335 mm (D x S) 
 
2 
Koszyk do przechowywania 203.3810.0 
stal nierdzewna 18/10, do podwozia STX 280.1800.0  
i 280.1810.0. 
 
3 
Podpórka pod ramię 203.1070.0 
radioprzezierna plastikowa płyta, integralna wkładka 
piankowa, antystatyczny, z paskiem do mocowania, 
zacisk ze stali nierdzewnej, obracanie o 180° jedną 
dźwignią, regulacja pozioma i pionowa, regulacja 
wysokości, szerokość 150 mm, długość 600 mm 
 
4 
Uchwyt na nadgarstek 203.1210.0 
z klamrą mocującą ze stali nierdzewnej, pasek Velcro 
(rzep) wymienny i nadający się do prania 
  
5 
Pas do mocowania pacjenta 203.1270.0 
z klamrą mocującą ze stali nierdzewnej, pasek Velcro 
(rzep) wymienny i nadający się do prania 
  
6 
Stojak infuzyjny 203.1450.0 
stal nierdzewna, 4 haki, regulacja wysokości, przesuwne 
mocowanie do szyny ze złączem kulowym, zakres 
regulacji: 400 mm, jednoręczna obsługa, bezpieczne 
obciążenie robocze: 2 kg (na hak) 
Wysięg ponad blat (bez materaca): 660 do 
1060 mm 
 

2 haki 203.3200.0 
ze stali nierdzewnej, do LHS lub RHS, do utrzymywania 
toreb na mocz lub drenaż (bez ilustr.) 
 
 

13 
Podajnik kaset rentgenowskich 203.2820.0 
dla kaset rentgenowskich o maksymalnych rozmiarach  
350 x 430 mm, teleskopowe ramię wprowadzające ze stali 
nierdzewnej, posiada znaczniki pozycji (nie nadaje się dla 
modeli 280.2040.0, 280.2090.0 i 280.2200.0) 
 
Podajnik kaset rentgenowskich 203.2830.0 
dla poprzecznie umieszczanych kaset rentgenowskich  
o maksymalnych wymiarach 350 x 430 mm, teleskopowe 
ramię wprowadzające ze stali nierdzewnej ze znacznikami 
pozycji (tylko dla modeli 280.2040.0 i 280.2090.0), bez 
ilustracji.  
 
14 
Uchwyt do prowadzenia / podwieszania 
203.4100.0 
stal nierdzewna 18/10, z mocowaniem (nie pasuje do 
modeli 280.2040.0 i 280.2090.0) 
 
15 
Podstawa pod monitor 203.4110.0 
stal nierdzewna, 18/10, do montażu (zacisk) na uchwycie 
do prowadzenia 203.4100.0, 425 x 285 mm 
 
16 
Uchwyt rolki papieru 203.3990.0 
 
16 
Rolka papieru 203.4000.0 
szerokość 500 mm 
 
Opłata dodatkowa 200.8300.0 
podwozie malowane proszkowo, zgodnie z kartą barw (bez 
ilustracji). 
 

7 
Stojak infuzyjny 203.1480.0 
ze stali nierdzewnej, na wierzchołku 4 haki, montowany 
we wszystkich czterech rogach. 
Zakres regulacji 650 mm (3-stopniowa, teleskopowa 
regulacja), regulacja jednorącz. Kiedy nie jest używany, 
może być przechowywany w podwoziu. 
 
8 
Poduszka pod głowę 203.3700.0 
600 x 240 x 100 mm (SxGxW), antystatyczna, do 
nadwozi STX 
  
9 
Żelowy pierścień pod głowę 101.0169.0 
zamknięty, rozmiar dla dorosłych, 200 x 50 mm 
 
10 
Uchwyt na butlę z tlenem 203.3840.0 
stal nierdzewna 18/10, do podwozia STX 280.1800.0  i 
280.1810.0. Nie pasuje do podwozia STX 280.1750.0! 
 
11 
Płyta ślizgowa 203.3870.0 
do transferu pacjenta, 1250 x 430 mm (D x S), czarny 
plastik, do nadwozi STX 
 
12 
Materac transferowy 203.3890.0 
1,950 x 590 x 80 mm, z odpornego i wytrzymałego 
poliuretanu, odpowiedni do obrazowania 
rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, spód z 
wysokiej jakości śliskiego materiału, z 4 zapętlonymi 
uchwytami po każdej stronie. Do zapięcia po obu 
stronach noszy paskami Velcro (rzep) (tylko dla blatów 
STX 280.202/280.2020.0, 280.206/280.2060.0 i 
280.220/280.2200.0 od daty produkcji 03/10) 
Materacy ślizgowych nie można tam bezpiecznie 
zamontować i dlatego nie wolno ich używać na 
starszych modelach Schmitz lub wózkach innych 
producentów.  
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Schmitz za granicą: 
Szwajcaria 
SCHMITZ AG 
Schloss-Strasse 67 
8207 Schaffhausen 
Phone +41 (0) 52 6 43 25 05 
Fax +41 (0) 52 6 43 26 91 
schmitz-ag@bluewin.ch 
 
SCHMITZ AG 
François Poncet 
Chemin de Bois 32 
1020 Renens VD 
Phone +41 (0) 21 6 91 74 66 
Fax +41 (0) 21 6 91 74 62 
Mobile 079-2128334 
schmitz-sa@bluewin.ch 
 
Francja 
SCHMITZ FRANCE SAS 
27, rue du Lieutenant  
Colonel Prévost 
69006 Lyon 
Phone +33 (0) 3 83 22 94 67 
Fax +33 (0) 3 83 22 87 66 
info@schmitz-france.fr 
 
Hiszpania 
SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L. 
Centro de Negocios Tartessos 
Edificio Artemisa 
C/Pollensa, n° 2 – Oficina 3 
28290 Las Rozas (Madrid) 
Phone +34 (0) 91 6 40 45 14 
Fax +34 (0) 91 6 36 63 05 
schmitz@schmitz.es 
 
Włochy 
SCHMITZ ITALIA S.r.l. 
Daniela Capeletti 
Piazza Garibaldi 20 
15076 Ovada (AL) 
Phone +39 (01 43) 8 03 50 
Fax +39 (01 43) 83 42 53 
Mobile 349-6338723 
info@schmitz-italia.it 
www.schmitz-italia.it 

Rosja i Europa Wschodnia 
Schmitz. Söhne GmbH & Co. KG 
Sergey Kosolapov 
Bornaische Str. 180 
04279 Leipzig 
Germany 
Phone +49 (0) 3 41 3 37 80 34 
Fax +49 (0) 3 41 3 37 80 35 
Mobile +49 (0) 1 52 0 90 77 05 8 
kosolapov@schmitz-soehne.de 
 
04279 Lipsk 
Schmitz. Söhne GmbH & Co. KG 
Mohammad Abu Khurma 
Phone  +966 (0)504230849 
Fax      +49(0)2377 84 135 
m.khurma@schmitz-soehne.de 
 
Chiny 
Schmitz (Guangzhou) 
Trading Co. Ltd. 
World Trade Centre 
North Tower 2501 
Huan Shi East Road 371-375 
Guangzhou 510095 
Phone +86 (0) 20 87 61 33 01 
Fax +86 (0) 20 87 60 39 23 
info@schmitz-soehne.cn 
 
Ameryka Łacińska 
Schmitz. Söhne GmbH & Co. KG 
Alfredo Gentile 
Av. Córdoba 1513 Piso 8, Oficina A 
Buenos Aires, Argentina 
Phone +54 (0)11 4811 4642 
Fax +54 (0)11 4811 4642 
Mobile 0911 6887 2086 
gentile@schmitz-soehne.de 

Pełna gama produktów Schmitz Schmitz u. Söhne 
GmbH & Co. KG 
P. O. Box 14 61 
58734 Wickede (Ruhr) 
Germany (adres pocztowy) 
Zum Ostenfeld 29 
58739 Wickede (Ruhr) 
Germany (adres wizytowy) 
Tel. +49 (0)2377 84 0 
Faks +49 (0)2377 84 135 
www.schmitz-soehne.com 
export@schmitz-soehne.de 
Serwis techniczny, infolinia: 
Tel .+49 (0)2377 84 549 
Faks +49 (0)2377 84 210 
service@schmitz-soehne.de 
Wszystkie artykuły i ich akcesoria 
oznaczone znakiem CE spełniają 
normy dla sprzętu medycznego zgodnie 
z MPG i wymaganiami europejskimi 
93/42/EWG. 

 

Produkty mogą być 
wykorzystywane jedynie zgodnie  
z przeznaczeniem. Należy 
stosować sie do treści 
podręczników obsługi.  

/schmitz.soehne 

 

Wszystkie nasze usługi i produkty są oferowane w stanie fabrycznym. Dostawy odbywają się poprzez autoryzowanych partnerów lub oddziały. Firma zastrzega 
sobie prawo do zmiany projektu, konstrukcji i wykończenia swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie podane wymiary i wagi są podane  
w przybliżeniu. Z przyczyn technicznych możliwe są niewielkie odchylenia od podanych kolorów. Nr katalogowy Schmitz 81, 08.2013 E. 

varimed® 
Meble medyczne dla 
pomieszczeń diagnostycznych  
i zabiegowych 
 
 

Partura® 
Stół porodowy Schmitz 
zapewnia komfortowy  
i bezpieczny poród z naciskiem 
na prewencyjną praktykę 
położniczą 
 
 

 

varimed® 
Meble do sal operacyjnych  
i ambulatoriów. 
 

varimed® 
Wózki funkcyjne - nasi eksperci 
w codziennej praktyce klinicznej 
 

  

Ginekologia, urologia  
i proktologia.  
Doskonałe wyposażenie, które 
spełnia wszystkie wymagania. 
 

Akcesoria dla stołów 
operacyjnych DIAMOND 
i OPX mobilis®. 
 

OPX mobilis® 
Stoły operacyjne dla 
ambulatoriów i sal 
operacyjnych. Unikatowa 
elastyczność i niezawodność. 
 

DIAMOND 
Klasa sama w sobie 
 

 

 


