
Laaja valikoima  

Ergonomisuus 

Täyttö– ja purkuradat 

Kustomoitavissa tarpeen mukaan 

Hygieenisyys 

 

Monipuoliset logistiikkaratkaisut tarjoavat optimoidut prosessit likaisten, puhtaiden ja       
steriilien tuotteiden kuljetukseen niin välinehuollossa kuin sen ulkopuolellakin. 

Välinehuollon logistiikan tuoteperhe 

• Laaja valikoima ergonomisia, kiinteitä ja liikuteltavia tasoja ja vaunuja sekä sterilointikehikoita 

• Läpiantoluukut ja palautusradat 

• Autoklaavien ja pesukoneiden täyttö– ja purkuradat 

• Kustomoitavissa asiakkaan toiveiden mukaan 

• Hygieniaa, ergonomisuutta ja turvallisuutta välinehuollolle ja välinehuollon asiakkaille 



Euro Clean Car (ecc) ja KaikoMedi logistiikka 

Välinehuolto tuottaa laadukkaita palveluja niin sairaalan sisäisille kuin ulkoisillekin asiakkaille.  

Yksi toimivan yhteistyön kulmakivistä on likaisten tuotteiden turvallinen toimittaminen väline-
huoltokeskukseen ja toisaalta steriilien tuotteiden palautuminen steriileinä osastoille.  

Uusi Euro-Clean-Car -kuljetusvaunujärjestelmä (ECC) tarjoaa helpon ja turvallisen ratkaisun tämän 
logistiikan haasteisiin ja auttaa optimoimaan prosesseja eri vaiheissa yhteistyöketjua. 

 

KaikoMedin logistiikkaratkaisut välineistön kuljetuksiin 

• Automattiset tai käsikäyttöiset radat pesu– ja desinfektiolaitteiden ja sterilaattoreiden    
täyttöön ja purkaukseen 

• Umpivaunut trukkivedolle ja vihivaunukuljetukseen sekä käsivaunut osastoille 

• Vaunut kestävät pesun, lämpödesinfektion 90 °C ja kuivauksen.  

Logistiikkaketju välinehuollossa 
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Erilaisia tuoteratkaisuja 

ECC-umpivaunut 

6, 9 tai 12 StE 

Kuljetusvaunut 

ECC-TW 966 EFH 390 

ECC-TW 969 EFH 390 

ECC-TW 9612 ISO EFH 390 

Steriointikehikot 

6, 9 tai 12 StE 
 
Myös tuotteiden kuljetuk-
seen osastoille. 

Läpiantoluukku  

sterilointikehikoille 

Lastauskorkeus: 390 mm 

Korkeussäädettävä siirto-
alusta 

Avohylly 

Rakenne: RST, AISI 304. 
Pyörät: RST, Ø 160mm,        
2 lukittavia. 
 
Törmäyssuojat ympäri.  
Kiinteät, hitsatut  ja        
perforoidut  

Parkkialustat 

6, 9 tai 12 StE 

Umpivaunut 

Rakenne: RST, AISI 304 
Pyörät: RST, Ø 200 mm  

2 -puoleinen avohylly 

Säädettävät U-kannakkeet  
110 mm välein. 
 
Rakenne: RST, AISI 304. 25 x 
25 mm putkea, päät hitsa-
tut. 
 
Pyörät: RST, Ø 160mm,       
2 lukittavia välein. 

Etupyörät vapaasti kääntyvät ja lukittavat.           
Takapyörät kiinteät. Paikka osoitteelle. 

Törmäyssuojat alaosassa ympäri. Pesu– ja desinfek-
tion kestävä, käsin tai koneellisesti. 

Optiot 
• Ovet lukittavissa 
• Täyttö- ja purkaus molemmilta sivuilta 
• Törmäyssuojat 
• RFID -tunnisteet 
• Reikähyllyt, hyllyväli säädettävissä.  
• Säädettävät U-kannakkeet (korikuljetus) 
• Vetoaisa trukkivetoon peräkkäin 
• Pohjaratkaisu vihivaunulle 
• Myös pakko-ohjattuja malleja, jolloin etupyörät 

ja vetoaisa muodostavat kiinteän kokonaisuuden. 
Tällöin kääntösäde trukkivedossa on huomatta-
vasti pienempi kuin vapaasti kääntyvillä pyörillä 


