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Comfort, Design en Ergonomie 

 
Als verloskundige of gynaecoloog doe je er alles aan om iedere 
bevalling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Dat vraagt om 
hulpmiddelen waarop je kunt vertrouwen. Daarom kies je voor het 
merk dat dit begrijpt, meedenkt en levert: Bemag Schell Industries. 



	

Voordelen en eigenschappen 
Volledig verstelbaar 
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Onderbeen gedeelte,  
schokvrij verstelbaar Trendelenburg 

Bekkenondersteuning,  
schokvrij verstelbaar 

Matrasbodem, 4-delig 
hydraulisch verstelbaar 



	

uit te breiden met de volgende toebehoren 
 
 

 

 
 
 
 

   

  
 

Beensteunen 
met ontgrendelingsgrepen 

Houder voor beensteunen  
en toebehoren  

Handgrepen Stootbeugel voor toebehoren  



	

 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

 
 
 

DIN-rail voor toebehoren Verstelbaar met handbediening  

Ontspanningsbeugel Dubbele zwenkwielen 



	

TECHNISCHE eigenschappen 
Bemag sCHELL Industries – VENUS Bevallinsgbed 
	
Afmetingen bevallingsbed (algemeen) 
Alle functies schokvrij verstelbaar 
 
Totale lengte:       200 cm 
Totale breedte:  zonder DIN-rail   100 cm 
    met DIN-rail    104 cm  
 
DIN-rail        25 x 10 x 1050 mm 
         35 x 08 x 1050 mm 
         30 x 10 x 1050 mm  
 
Belastbaarheid        330 kg  
 
Afmetingen ligvlak  
Rugsteun        82 cm 
Vast gedeelte       11 cm 
Bekkengedeelte       20 cm 
Onderbeengedeelte       78 cm  
 
Hoogte bedbodem (zonder matras)    53 - 101 cm 
 
Aandrijving 
Acht hydraulische cilinders, aangedreven door een aggregaat van 230 Volt, 50 Hz, 
300 W, IP 56.  
 
Bediening 
Handbediening op laagspanning, links of rechts aan het bed te bevestigen met een 
beweegbare houder.  
 
Ligvlak:      4-delig vervaardigd uit Volkernplaten,  
Rugsteunverstelling:   82 cm lang 

Schokvrij verstelbaar van 0° tot 71,5°  
 

Bekkensteunverstelling:   21 cm lang 
Schokvrij verstelbaar tot 23°  

 

D
rukfouten en technische veranderingen voorbehouden  

	



	

Trendelenburgpositie:    Het gehele bed  
schokvrij verstelbaar middels 2 hydraulische 
cilinders tot 22° 
Afhankelijk van in welke hoogte het bed staat  

 
Onderbeengedeelte:    78 cm lang 

In hoogte verstelbaar en in- en uitschuifbaar 
onder het hoofdeinde   
Hoogteverschil: 16 cm  

 
Onderstel:      Staal, in epoxy coating RAL 7035 licht grijs,  

Met 4 dubbele zwenkwielen Ø125 mm, 
waarvan 1 elektrische aangedreven. 
Zwenkwielen kunnen centraal geblokkeerd 
worden en ingesteld worden in de 
eenrichtings-stand.  

 
Zijpanelen en afdekkappen: 
Kunststof, gelakt, kleur naar RAL-kleuren 
 
Matras ruggedeelte:    118 x 99 x 9 cm  
Bekleding      Obatex kunstleer, blauw  
 
Matras onderbeengedeelte:  78 x 77 x 9 cm 
Bekleding     Obatex kunstleer, blauw 
 
Beensteunen:  
Beensteunhouders:	 	In hoogte verstelbaar en kantelbaar in elke 

positie. Tot 50 cm in hoogte verstelbaar en te 
bedienen met de ontgrendelingsgrepen.  

 
Uitvoering: 		 	 	 	 Metaaldelen: Inox roestvrijstaal. 

Beensteunen van Polyurethaan, lichtgrijs met 
kogelgewricht draaibaar en vergrendelbaar. 

 



	

Houder voor accessoires M 140.20 – stootbeugel  
Gemonteerd aan de rugzijde van het bevallingsbed. Uitvoering in staal, verchroomt, 
op beide zijde mogelijkheden voor de infuusstandaard.  
 
Houder voor beensteunen en handgrepen M140.29 
Gemonteerd op de houder voor de toebehoren, verchroomt. 
 
Accu  
Alle functies te bedienen met de handbediening ook als er geen netstroom aanwezig 
is, dankzij de ingebouwde accu. De capaciteit van de accu is 3Ah, wat genoeg is 
voor 3 volledige handelingen heen en terug in belaste toestand. Monitoren van 
oplaad- en gebruikscyclus van de batterij gebeurd via het bedieningspaneel.  
 
Mogelijke uitvoeringen:  
Bevallingsbed M 140.02, matras zonder Maya uitsparing 
Bevallingsbed M140.02, matras met Maya uitsparing 
 
 
Toebehoren	
Matras onderbeengedeelte met Maya uitsparing  
Grootte:       78 x 77 x 9 cm   
Uitsparing:       25 x 10 cm 
Bekleding:       25 x 10 cm 	

Obatex kunstleer, blauw 
 

Matras onderbeengedeelte zonder Maya uitsparing   
Grootte:       78 x 77 x 9cm 
Bekleding:       Obatex kunstleer, blauw 
 
Matras ruggedeelte   
Grootte:       118 x 99 x 9cm    
Bekleding:       Obatex kunstleer, blauw   
 
Infuusstrandaard M 154.25  
In hoogte verstelbaar, vast te zetten in houder M140.20 
Uitvoering: staal, 4 haken met 2 dubbelle haken 
 
Ontspanningsbeugel M 140.21  
Links en rechts te bevestigen in de houder voor de beunsteunen of voor de houder 
van de handgrepen M 140.28. Vast te zetten en in hoogte verstelbaar met 



	

klemhevels. 
Uitvoering: ronde buizen, bovenop gewatteerd, kleur gelijk aan de matras.  
 
Handgrepen M 140.27  
Links en rechts te bevestigen in de houder voor de beensteunen of de houder voor 
de handgrepen 140.28 (optioneel). 
Uitvoering: staal, verchroomt.  
 
Houder voor handgrepen M 140.28  
Te bevestigen op de houders voor de beensteunen. In hoogte verstelbaar en vast te 
zetten met stergreepschroeven (optioneel). 
 
Aparte hoeslakens Set M 140.22  
Frottee  
Afmeting:      70 x 80 x 10 cm en  

100 x 120 x 10 cm  
Kleuren:   Duifblauw Nr. 37 (standaard) 

Leverbaar in 22 verschillende kleuren 
 
Aparte hoeslakens voor Maya uitsparing Set M 140.22  
Frottee  
Afmeting      70 x 80 x 10 cm en  

100 x 120 x 10 cm  
Kleuren:   Duifblauw Nr. 37 (standaard) 

Leverbaar in 22 verschillende kleuren 
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Heeft u nog vragen?  
Bel ons dan gerust:  

Nederland:  +31 (0)77 475 60 00 
België:  +32 (0)14 678 188		

 
bevallinsgbed.schellindustries.nl 

schellindustries.be  


