X850

Perfekt utomhus
Snabb och stark
X850 Corpus 3G Vår kraftfulla utomhusrullstol har inte bara ett robust
utseende. Den är byggd för dig som kräver robusta prestanda. Behöver
du en kraftig rullstol för att använda i stadsmiljö eller i vildmarken?
Kanske bor du en bit från närmaste affär, tar dig till arbetet i rullstol, eller
vill hänga med vännerna på en cykeltur? Du behöver en rullstol som
klarar det, och som du kan lita på. X850 Corpus 3G är rätt val. Med
bakhjulsdrift, kraftfulla motorer och stryktålig fjädring är detta en rullstol
som är säker i 15 km/h.
Corpus 3G sitsens ergonomi gör att du sitter bekvämt även en längre tid.
Sitsen kan roteras 180º, så det är lätt att ta sig i och ur stolen.
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Ergonomisk sits

Hjul/Fjädring

Skålad sittdyna för extra stöd.
Du kan även välja dynan med
luftfyllt Rohoilägg vid behov.

Kraftig hjuldimension, robust
justerbar fjädring och en tålig
stötfångare av gummi.

Axelavstånd

Elektriskt justerbart axelavstånd
som tillval.

Färger

blå

Sitsvridning

Sitsvridning finns som tillval.

Klädsel

röd

svart

svart skai

svart tyg

Specifikationer
Total längd

1260 - 1460 mm

Laddtid

11 tim

Total bredd

720 mm

Körsträcka

35 - 45 km

Minsta transportlängd

1260 mm

Maxhastighet

15 km/h

Sitshöjd

540 mm

Bromssträcka

3500 mm

Sitshöjd, elektrisk sitslyft

540 - 740 mm

Vändradie ISO 7176-5

1680 mm

Totalvikt inkl. batterier

203 kg

Vändning i korridor

2250 mm

Vikt batterier

2 x 31 kg

Kanttagningsförmåga

110 mm

Brukarens maxvikt

136 kg

Manuellt benstöd *

20 - 70°

Sitsbredd

420 - 570 mm

Elektrisk sitsvinkling

15°

Sitsdjup

370 - 570 mm

Elektrisk sitslyft

200 mm

Ryggstödshöjd

470, 545 - 670 mm

Elektrisk ryggstödslutning

35°

Ryggstödsbredd

360/410/460/510 mm

Manuell ryggstödslutning

45°

Armstödshöjd

185 - 320 mm

Justering axelavstånd

200 mm

Bredd mellan armstöd

380 - 480/480 - 580 mm

ISO 7176-19/ISO 10542-3

ja - krocktestad

Batterikapacitet

2 x 97 ah

EN12182/EN12184 CE

ja

*Manuellt benstöd kan endast väljas tillsammans med sitsvinkling. Benstödet är inte kompatibelt med sitsvridning eller justerbart axelavstånd.
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Specifikationer är beroende på stolens konfigurering. För ytterligare information som inte nämns i detta produktblad hänvisar vi till bruksanvisning som kan laddas ner från Permobils hemsida, eller kontakta Permobil Sveriges kontor.
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