
TR 2000/3000 

Een flexibele en efficiënte 
douche-badwagen. 
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Multifunctionele douche-badwagen 
met oneindige toepassingsmogelijkheden

Specificaties
Lengte: (3 modellen) Standaard = 1900 mm, Kort = 1600 mm, Lang = 2100 mm 
Breedte: Alle uitvoeringen 640 mm (TR 2000 ook in 695 mm)
Hoogte: Min. 600 mm, Max. 900 mm
Max belastbaar 
gewicht: 200 kg

Chassis/Frames: Gepoedercoat rvs
Vloerruimte: 160 mm (hoogte van de basis maakt mobiele tilliftransfers mogelijk)

Wielen: 4 geremde dubbele zwenkwielen, standaard 100 mm (rechtgestuurde 
zwenkwielen als optie verkrijgbaar)

Bediening: Voetbediening voor de hoogteverstelling (handbediening beschik-
baar als optie)

Matras, kussen: Blauw of grijs, beide in vlamvertragend materiaal. Matras met dub-
bele afvoer

Kantelverstelling: Handmatige kantelverstelling aan beide zijden, +/- 4 graden

Accu: Inbouw 24 V, 7 Ah. / verwijderbaar LiON 24 V, 5 Ah.  Hoorbaar 
signaal wanneer accu bijna leeg is

IP-Klasse: Complete unit IPX5 (handbediening en verwijderbare accu IPX6)

TR 2000/3000

De TR 2000/3000 is een flexibele en efficiënte douche-badwagen. Deze voetbediende douche-badwagen is uniek 
met een aan de zijkant gemonteerde kolom waardoor de brancard over het bed past en er een gemakkelijke over-
dracht van de cliënt kan plaatsvinden. 

De brancard heeft aan beide zijden een afvoer zodat de cliënt in beide richtingen kan worden neergelegd. Een 
eigenschap die van onschatbare waarde is voor verzorgend personeel.

De douche-badwagen is verkrijgbaar in 3 lengtes in een elektrische én hydraulische, in hoogte verstelbare, variant.

De TR 2000/3000 is beschikbaar in 1600, 1900 en 2100 mm lengte met een standaardbreedte van 640 mm. Alle 
modellen zijn verkrijgbaar met een ingebouwde accu of met een verwijderbare oplaadbare accu.

De TR 2000/3000 in hoogte verstelbare douche-badwagen is een geweldige oplossing om rugklachten te voor-
komen en statische belasting te minimaliseren.  De perfecte ergnomische oplossing voor de zorgverlener. 

TR 3000 HTR 2000



Accessoires/Opties

• Rugleuning wigkussen, 15 graden. Verkrijgbaar in de 
kleur blauw en grijs.

• Matras en hoofdkussen kunnen worden geleverd in 
blauw en grijs.  

• Langere afvoerslang 2,5 m, in plaats van standaard 
1 m.

• Handbediening als aanvulling op voetbediening (plug 
& play).

• Rechte stuurwielen. (standaard trolley wordt ge-
leverd met 4 geremde wielen).

• Verwijderbare oplaadbare accu.

• Fastners/riemen voor bevestiging op matrassen aan 
onrusthekken.

Kenmerken
• Stille en soepele voetbediening  -  in hoogte verstel-

baar. 

• Hoorbaar signaal wanneer de accu bijna leeg is.

• Ontworpen voor eenvoudige reiniging en mobiliteit.

• Het matras is eenvoudig te verwijderen.

• Aan de zijkant gemonteerde kolom voor verbeterde 
transfers.

• Inklapbare zijhekken voor efficiënte en veilige trans-
fers en transport van cliënten.

• Maximaal belastbaar gewicht 200 kg. 

• Er zijn 4 verschillende modellen TR 2000 en de TR 3000 
beschikbaar om de meest geschikte maat voor  
bewoners- en zorgomgevingen te vinden.

• Dubbele afvoer zorgt voor een gemakkelijke  
verandering van het aangewezen hoofdeinde.

• De zijhekken kunnen ingeklapt worden om door 
smalle deuropeningen te rijden.

• Bodemvrijheid tot 160 mm om vloerlifttransfers 
mogelijk te maken.

• De brancard kan gemakkelijk in beide richtingen 
worden gekanteld in de “trendelenburg”-positie, om 
een persoon in shock te verlichten.

Standaard geleverd met ingebouwde accu.
Verwijderbare accu als optie beschikbaar.

Standaard geleverd met voetbediening.
Handbedieningsoptie beschikbaar (plug & 
play).

Standaard geleverd met vier 100 mm geremde 
dubbele zwenkwielen. Rechte besturing 
mogelijk.

Standaard bumperwielbescherming in alle vier 
de hoeken.

• Het chassis en de subframes zijn gemaakt van roest-
vrij staal.

• De brancard heeft rubberen bumperwielen op alle 
vier de hoeken om muren en deuropeningen te 
beschermen.

• Bewezen duurzame componenten van hoge kwaliteit 
garanderen een lage TCO.

• Alle modellen worden standaard geleverd met een 
magcode-oplader, matras, hoofdkussen, 4 geremde 
wielen en 1 m flexibele afvoerslang met slanghouder.



Modellen

TR 2000 S hydraulisch in hoogte verstelbaar Klein 1 600 x 640 mm

TR 2000 hydraulisch in hoogte verstelbaar Standaard 1 900 x 640 mm

TR 2000 L hydraulisch in hoogte verstelbaar Lang 2 100 x 640 mm

TR 2000 W hydraulisch in hoogte verstelbaar Breed 2 100 x 695 mm

TR 3000 S elektrisch in hoogte verstelbaar Klein 1 600 x 640 mm

TR 3000 elektrisch in hoogte verstelbaar Standaard 1 900 x 640 mm

TR 3000 L elektrisch in hoogte verstelbaar Lang 2 100 x 640 mm

TR 3000 R elektrisch in hoogte verstelbaar Verwijderbare accu 1 900 x 640 mm

Afmetingen (standaard) in mm

Uw distributeur:
TR Care 
Arkeneel 4 
3905 NS Veenendaal
085 485 83 90
info@tr-care.nl
www.tr-care.nl

Al 30 jaar is TR-Care gespecialiseerd in het leveren, onderhouden en keuren van zorghulpmiddelen. Ons 
uitgebreide assortiment voor de gezondheidszorg bestaat uit o.m. in hoogte verstelbare badkamer- en 
keukenoplossingen, plafondtilliftsystemen, bedpanspoelers, douche-badwagens, verpleegmeubilair en 
patiëntentilliften. Sleutelwoorden daarbij zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Innovatie en pro-
ductontwikkeling heeft onze continue aandacht. Hiervoor werken wij intensief samen met toonaangevende 
producenten, zoals TR-Equipment AB, Patient Lifting Solutions, MediCasa, RehabCare en Discher. 
Heeft u specifieke wensen? Dan bent u bij TR-Care aan het goede adres.


