X850

X850 Corpus 3G
Bygget til udendørs brug
X850 Corpus 3G Vores kraftfulde offroad-kørestol ser ikke kun robust ud,
den er bygget til folk, der har brug for høj ydeevne. Har du brug for en
stærk kørestol, der kan bruges både i byen og ude i naturen? Måske bor
du et stykke væk fra den nærmeste forretning, eller du tager på arbejde
i din kørestol, eller du vil gerne på cykeltur sammen med vennerne? Hvis
du har brug for en kørestol, der kan leve op til disse ting, er X850 Corpus
3G det helt rette valg. Med baghjulstræk, en stærke motorer og robust
affjedring er dette en kørestol, som du kan køre sikkert i med 15 km/t.
Sædet i X850 Corpus 3G kan drejes 80º, hvilket gør det nemt at sætte
sig i stolen og rejse sig igen.
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Ergonomisk sæde

Ergonomisk sædepude for ekstra
støtte. Du kan vælge pude med
Roho indlæg.

Hjul/Fjedring

Robust justerbart affjedringssystem, uafhængig affjedring
på forhjul og solid gummikofanger.

Akselafstand

Justerbar akselafstand, kan
leveres elektrisk, som tilbehør.

Farver

blå

Sædedrej

Sædedrej som tilbehør.
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Specifikationer
Total længde

1260 - 1460 mm

Opladningstid

11 tim

Total bredde

720 mm

Kørestrækning

35 - 45 km

Mindste transportlængde

1260 mm

Maks. hastighed

15 km/h

Sædehøjde

540 mm

Bremselængde

3500 mm

Sædehøjde, elektrisk sædeløft

540 - 740 mm

Venderadius ISO 7176-5

1680 mm

Vægt inkl. batterier

203 kg

Vend i korridoren

2250 mm

Vægt batterier

2 x 31 kg

Forcerer forhindringer på	

110 mm

Brugers maks.-vægt

136 kg

Manuelt benstøtte*

20 - 70°

Sædebredde

420 - 570 mm

Elektrisk sædetilt

15°

Sædedybde

370 - 570 mm

Elektrisk sædeløft

200 mm

Ryglænshøjde

470, 545 - 670 mm

Elektrisk ryghældning

35°

Ryglænsbredde

360/410/460/510 mm

Manuel ryghældning

45°

Armlænshøjde

185 - 320 mm

Justerbar akselafstand

200 mm

Bredde mellem armlæn

380 - 480/480 - 580 mm

ISO 7176-19/ISO 10542-3

ja - kollisionstest

Batterikapacitet

2 x 97 ah

EN12182/EN12184 CE

ja

Specifikationer er afhængig af kørestolens konfiguration. For yderligere information som ikke er nævnt i dette produktblad, henviser vi til brugermanual som kan downloades fra Permobil´s hjemmeside, eller kontakt Permobil Danmark´s kontor)

www.permobil.dk

X850CORPUS3G.20150211.DK

*Manuelt benstøtte fungerer kun sammen med sædetilt. Benstøtte er ikke kompatibelt med sædedrej eller justerbar akselafstand.

