
• Anatomi labaratuvarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır,
• Ürünün tamamı 304 kalite paslanmaz çelik’ten imal,
• İstenmeyen kokuları yok edecek özelliktedir,
• Roller sistemle kadavralar el değmeden trasfer edilebilir
• 360° dönebilen alet rafı ve sudan etkilenmeyen priz,
• Kadavra saklama havuzu iki bölümden oluşur, ilk bölüm
 sıvı havuzu ve ikinci bölüm dışı kaplama havuzdur,
• İki havuz katmanı arası 60 mm’dir,
• Kadavra saklama havuzları 2-3-4 ve 6 kadavra kapasitelidir,
• Soğutmalı ve soğutmasız olarak imalatı yapılabilir
• Soğutmalı havuzlar kadavra nemlendirme sistemine sahiptir,
• Hidrolik sistem ile çalışır. Kadavra asansör yardımıyla dışarı
 çıkarılır ve tekrar yerine konulabilir,

Kadavra Saklama Havuzu

Mixta; üretimini yaptığı her ürünü sağlıklı, 
huzurlu ve mutlu bir gelecek için tasarlar...
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Cadaver Storage Unit

MKSH 2500

• Designed for use in anatomy labs,
• Manufactured from 304 grade stainless steel,
• Odour system, roller system,
• Instrument shelf can rotate 360º, wetproof plug system,
• The cadaver storage pool consists of two parts, the first section
The first section be formed with liquid pool and the second
section be formed with covering,
• There is a 60 mm gap between two sections,
• Cadaver storage pools have 2-3-4 and 6 cadaver capacities,
• With cooling or without cooling system production is optional,
• The pool with cooling system has cadaver mousturising system,
• The unit works with hydraulic system. Cadaver can take off
and put back by cadaver lift,
• Custom made production in different sizes and designs,

Morg ve Anatomi Üniteleri  / Morgue & Anatomy Units

Code Capacity Type Dimensions
MKSH 2502 2 Cadavers Refrigerated 100x250x105 cm
MKSH 2503 3 Cadavers Refrigerated 100x250x145 cm
MKSH 2504 4 Cadavers Refrigerated 160x250x105 cm
MKSH 2506 6 Cadavers Refrigerated 160x250x145 cm

MKSH 2512 2 Cadavers Unrefrigerated 86x240x105 cm
MKSH 2513 3 Cadavers Unrefrigerated 86x240x145 cm
MKSH 2514 4 Cadavers Unrefrigerated 145x240x105 cm
MKSH 2516 6 Cadavers Unrefrigerated 145x240x145 cm


