
T H E  L I F E S A V E R



Naπe poslanstvo
je oblikovati in izdelati
reπevalna vozila,
ki jim lahko
popolnoma
zaupate.



PRESEGAMO INDUSTRIJSKE
STANDARDE

Ustvarjamo s strastjo in uresniËujemo

visoke ambicije. Medicop je predan

proizvodnji inovativnih reπevalnih vozil,

ki so zasnovana in opremljena za

optimalno zdravstveno nego poπkodo-

vanih oseb - ne le na kraju nesreËe,

temveË tudi med transportom v bolniπnico.

Naπa reπevalna vozila so rezultat dovrπenih

postopkov naËrtovanja in proizvodnje,

ki vkljuËujejo strog nadzor nad procesi

in πe stroæje postopke nadzora kakovosti.

S premiπljenim izborom najkakovostnejπih

materialov in komponent ter z inovativnimi

oblikovnimi reπitvami dosegamo

vrhunsko zanesljivost, funkcionalnost

in uporabnost vsakega vozila.



NAPREDNE RE©ITVE MEDICOP

Ergonomsko oblikovanje
Reπevalna vozila Medicop so ergonomsko oblikovana tako,
da kar najbolje ustrezajo vaπim potrebam in potrebam vaπih
pacientov. Notranja ureditev in oblikovne reπitve zagotavljajo
varno sedenje z nemotenim dostopom do pacienta in vse
opreme, ki jo potrebujete med transportom. Prostor za pacienta
je optimalno izkoriπËen in dopuπËa dovolj prostora za delo in
shranjevanje opreme.

Prednosti notranje opreme
• Trdno pritrjene police z omaricami prepreËujejo premikanje
   opreme in hrup. Zaobljeni robovi zmanjπujejo moænost
  poπkodb.
• Gladke povrπine omogoËajo laæje ËiπËenje in vzdræevanje
  ter so odporne na obrabo. Vsi sedeæi, blazine in zaπËitno
   oblazinjenje so oblikovani brez πivov, kar pomaga
  prepreËevati okuæbe.

• Celotno vozilo je zvoËno izolirano proti zunanjemu hrupu,
   talna konstrukcija po zmanjπuje hrup ob voænji.
• Sistem nadzora zraka z izboljπanim kroæenjem zagotavlja
  uËinkovito hlajenje, gretje in izmenjavo zraka.
• Optimizirana osvetlitev prostora za paciente izboljπa
  delovne pogoje.

Elektronika
Reπevalna vozila Medicop upravljamo s ploπËami na dotik, ki
so oznaËene s piktogrami za preprosto in intuitivno uporabo.
PloπËe omogoËajo preprosto ËiπËenje in sterilizacijo. Osvetlitev
posameznih funkcij jasno pokaæe, ali je doloËena funkcija
aktivna ali ne. Zmogljiv centralni elektronski sistem, ki nadzoruje
vse energetske vode in porabnike, je izdelan na podlagi
tiskanega vezja s tehnologijo CAN BUS, ki omogoËa hitro
delovanje sistema in zanesljivo komunikacijo med elektronskimi
nadzornimi enotami v vozilu.



RE©ITVE PO MERI

OdloËeni smo preseËi vaπa priËa-
kovanja glede udobja, uporabnosti
in zagotavljanja varnosti.

Poleg standardnih modelov in konfiguracij strankam ponujamo
tudi reπitve po meri, s katerimi lahko zadostimo potrebam po
posebni opremi in protokolih ali celo uskladimo naπe vozilo
z obstojeËimi vozili v vaπem voznem parku. Notranja oprema
in zunanje oblikovanje lahko prilagodimo vaπim zahtevam in
edinstvenim specifikam.

Doslednost in
pozornost na
podrobnosti
sta strokovni
ponos naπe
razvojne
ekipe.

Integriran sistem modrih luËi
Pri Medicopu smo razvili novo aerodinamiËno streπno
konstrukcijo z integriranimi signalnimi luËmi. Edinstven izgled
integriranih modrih opozorilnih luËi doloËa novi in znaËilni
videz reπevalnih vozil Medicop.

Izboljπana aerodinamika
Medicop je uvedel veË naprednih inovacij za zmanjπanje
aerodinamiËnega upora, ki v reπevalnih vozilih pri velikih
hitrostih povzroËa velike izgube energije. Najpomembnejπi
prednosti, ki jih prinaπajo nove reπitve, sta zmanjπana poraba
goriva in izboljπana stabilnost pri voænji v zavojih.



RE©EVALNA VOZILA MEDICOP

Program reπevalnih vozil Medicop obsega πtiri kategorije
po funkcionalnosti in nameπËeni opremi:

• Reanimacijska reπevalna vozila
   Najbolje opremljena reπevalna vozila, ki medicinskemu
   osebju med prevozom teæko poπkodovanih pacientov
  omogoËajo izvedbo vseh reanimacijskih posegov.

• Vozila za nujno medicinsko pomoË
   Vozila, ki se uporabljajo za hiter in uËinkovit transport
  poπkodovanih oseb v bolniπnico. OmogoËajo prevoz enega
   pacienta v leæeËem poloæaju in dodatnih pacientov v sedeËem
   poloæaju.

• Vozila za prevoz invalidnih oseb
  Vozila, zasnovana za preprost, udoben in varen transport
   invalidnih oseb v voziËkih.

• Vozila za urgentne zdravnike
   Vozila za urgentno pomoË, ki se uporabljajo za transport
    medicinskega in zdravstvenega osebja, popolnoma
   opremljena za zdravstvene intervencije.

VISOKI STANDARDI VARNOSTI PREVERJENI
S PREIZKUSI VARNOSTI

Reπevalna vozila Medicop so izdelana in opremljena v skladu
s strogim varnostnim standardom EN 1789:2007, ki zagotavlja
najviπjo kakovost vse opreme v naπih vozilih. Uporabljamo
izkljuËno najboljπe surovine, najkakovostnejπe komponente,
napredno opremo in trdne omarice, skrbno izdelane in
nameπËene s posebnim poudarkom na moËi in varnosti.

Neodvisni preizkusni laboratoriji izvajajo πtevilne razliËne
statiËne in dinamiËne preizkuse na vseh elementih naπih vozil.



Za nas preiz-
kusi varnosti
vozil s trkom
niso samo
preizkuπanje.
Mnogo veË.
Pomenijo trajni
razvoj in z njim
izboljπave.

Vozila so izpostavljena uniËujoËim preizkusnim trkom
(t.i. crash testom), v katerih preverjamo konstrukcijsko
celovitost in zaπËito potnikov v primeru dejanskega trka.
V okviru preizkusov se oceni delovanje vse nameπËene opreme,
vkljuËno s sedeæi, podpornim sistemom za nosila, notranjo
opremo, pritrditvijo medicinske opreme in sidriπËi za varnostne
pasove.

TEHNOLO©KO NAPREDNA
RE©EVALNA VOZILA

Vozila Medicop naπim strankam
dajejo moænost, da ostanejo v
koraku s tehnoloπkim razvojem,
zniæajo stroπke in izboljπajo
kakovost svojega dela.

Odgovornost do okolja je zelo pomemben dejavnik v razvoju
reπitev za reπevalna vozila Medicop. Zato v naπem programu
reπevalnih vozil uporabljamo vozila, ki povezujejo zmanjπano
porabo goriva in energije z dinamiko, udobjem in varnostjo.
Z rednim obnavljanjem nabora osnovnih vozil lahko Medicop
zagotovi najmodernejπa in tehnoloπko napredna reπevalna
vozila, izdelana na podlagi ponudbe vodilnih svetovnih
proizvajalcev avtomobilov, kot so Mercedes-Benz,
Volkswagen, Nissan in πtevilni drugi.

Z uporabo lahkih materialov, vzdræljive LED-tehnologije in z
izboljπanim aerodinamiËnim oblikovanjem Medicop pomembno
prispeva k zmanjπevanju operativnih stroπkov vozila in veËji
uËinkovitosti.



GARANCIJA MEDICOP

Reπevalna vozila Medicop imajo jamstvo za napake v materialu
in izdelavi pri normalni uporabi in ob rednih servisnih posegih
za Ëas dveh let od datuma nakupa.

Naπa garancija velja za:
• predelavo vozila,
• mehanske in elektriËne sisteme,
• standardne grafike,
• korozijo.



Trdno verja-
memo v naπo
kakovost,
zato vaπ
nakup πËitimo
s celovito
garancijo.

in spretnosti naπih inæenirjev, ki imajo dolgoletne izkuπnje v
razvoju in izdelavi posebnih vozil. Za popravilo vaπega vozila
bomo uporabili izkljuËno originalne rezervne dele Medicop, ki
zagotavljajo najviπjo kakovost. Vsa reπevalna vozila Medicop,
ki jih vzdræujemo pri nas, so skladna z zahtevami standarda
EN 1789.

Za πe hitrejπo in uËinkovitejπo skrb za naπe kupce v primeru
πkode ali nujnih popravil smo obseg naπih storitev poveËali
z mobilno servisno enoto. Po potrebi vas lahko naπa mobilna
ekipa obiπËe in tehniËne okvare odpravi na kraju samem ter
tako reπi teæavo na najhitrejπi moæni naËin.

VZDRÆEVANJE IN SERVIS

Z naπo nego bo vaπe reπevalno
vozilo delovalo dlje.

Redno vzdræevanje
Za dolgotrajno nemoteno delovanje reπevalnega vozila je
potrebno doloËene dele in tehniËne sisteme periodiËno
pregledovati. Redni preventivni vzdræevalni posegi, ki jih izvaja
Medicop, lahko prepreËijo nepotrebna in draga popravila vozil.
Tako vaπe vozilo ohrani zanesljivost in svojo vrednost.

Servisni posegi
Zaradi zapletenih postopkov in zahtevnih standardov kakovosti
naj popravila na reπevalnih vozilih opravljajo le specialisti.
V servisnem centru Medicop jamËimo najboljπo kakovost
storitve, ki jo lahko dobite za svoje vozilo, saj pridobite znanje



Ves Ëas
svojega
obstoja se
zavedamo,
da mora biti
tehnologija
v sluæbi
Ëloveka.

Celostna podpora strankam
Medicop si prizadeva za celovito strokovno podporo svojim
stranka, ki obsega:
• svetovanje in pomoË pri izbiri najprimernejπe reπitve
   za njihove potrebe,
• naËrtovanje ustreznih elementov in materialov,
• izdelavo izdelkov in nadzor kakovosti,
• servisne storitve s hitrim odzivnim Ëasom za odpravo
  morebitnih okvar.

30 let izkuπenj in vztrajne rasti
Ponosni smo na dolgoletno tradicijo, saj naπi zaËetki segajo
v leto 1978. Pretekla leta so bila za nas leta πtevilnih poslovnih
izzivov in intenzivnega razvoja. V treh desetletjih delovanja
smo se razvili v druæbo, ki svojo strategijo gradi na temeljih
znanja, bogatih izkuπnjah, strokovnosti in odgovornosti
zaposlenih. Naπi poslovni rezultati odraæajo naπa prizadevanja
za razvoj Ëloveπkih zmogljivosti, strokovno rast zaposlenih in
spodbujanje ustvarjalnega vzduπja.

SPOZNAJTE MEDICOP

MoË znanja in ustvarjalnosti
Medicop je mednarodno uveljavljena blagovna znamka za
medicinsko opremo in reπevalna vozila. V Sloveniji in πirom
po svetu je prepoznan kot eden najkakovostnejπih in zaupanja
vrednih proizvajalcev izdelkov, ki so æivljenjskega pomena za
bolnike in ponesreËence.

Naπa moË je v znanju in ustvarjalnem duhu, s Ëimer lahko
razvijamo izvirne in inovativne tehnoloπke reπitve za
najzahtevnejπe stranke v skladu z visokim mednarodnimi
standardi. Lasten razvojni center nam omogoËa neodvisen
razvoj tehniËnih izboljπav in novosti, s katerimi se lahko kar
najbolj prilagodimo specifiËnim potrebam naπih kupcev.

Ves Ëas svojega obstoja se zavedamo, da mora biti tehnologija
v sluæbi Ëloveka. Zato se πe posebej posveËamo kakovosti
in zanesljivosti naπih izdelkov, ki morajo biti vrhunski, da lahko
reπujejo æivljenja ljudi. Le najboljπe je dovolj dobro za reπevanje
Ëloveπkih æivljenj. Poleg tega jih odlikujejo tudi kratki dobavni
roki, nizki stroπki vzdræevanja in optimalna funkcionalnost.



Program reπevalnih
vozi l  Medicop
• R E A N I M A C I J S K A  R E © E V A L N A  V O Z I L A

• V O Z I L A  Z A  N U J N O  M E D I C I N S K O  P O M O »

• V O Z I L A  Z A  P R E V O Z  I N V A L I D N I H  O S E B

• V O Z I L A  Z A  U R G E N T N E  Z D R A V N I K E

EQUIPMENT SPECIALIST
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