PRODUKTARK

Bariatrisk HD Elektrisk kørestol
Udviklet specielt til bariatriske brugere op til 275 kg.
Kørestolen har en forstærket ramme og kraftige,
lydsvage dobbelte motorer, der tilsammen giver
en maksimal holdbarhed.

Konstruktion HD elektrisk kørestol
HD kørestolen er både pålidelig og sikker at køre.
Kørestolen er centerdrevet, hvilket giver stor
manøvredygtighed med en minimal venderadius,
da kørestolen drejer om sin egen midterakse.
Størrelsen på kørestolen gør det let at manøvrere
rundt ude i nærområdet og inde i egen bolig. 14”
massive drivhjul, 9” massive drejehjul og solide
fjedre på de forreste massive anti-tip hjul giver
tilsammen stor stabilitet.
Derudover er HD kørestolen udstyret med
elektriske skivebremser og har en topfart på 8
km/t.

Scan eller klik på koden og find
produktet på HMI-basen.

Sædesystem
Kørestolen er udstyret med sædesystemet
Synergy, der kan indstilles både i sædebredden
og i sædedybden, så kørestolen kan udvides. Det
er også muligt at indstille sædehøjde og
sædevinkel manuelt. Der findes flere sædepuder
at vælge imellem.
Armlænene er højdejusterbare.
Joystiksbetjening
HD kørestolen betjenes nemt med et joystick,
placeret ved hånden i højre eller venstre side.
Joysticket kan også monteres med swing away
beslag, så kørestolen kan køres helt ind til fx et
spisebord.

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner
om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Specifikationer HD Elektrisk kørestol
Maks brugervægt

275 kg

Totallængde med fodstøtter

130 cm

Totalbredde

78 cm

Sædebredde

61-71 cm

Sædedybde

30-55 cm

Sædetilt manuelt bagud

5°

Bredde mellem armlæn

61-71 cm

Sædehøjde (uden sædepude) manuel justerbar

46-51 cm

Højde sæde til armlæn

Justerbar

Vægt med batterier og sæde

165 kg

Frihøjde

10 cm

Armlæn højdejusterbare

Ja

Fodstøtter justerbare

36-43,5 cm

Fodstøtter opklappelige, aftagelige og højdejusterbare

Ja

Nakkestøtte

Ja

Betjening

Joystick

Hastighed maks.

8 km/t

Kørestrækning ved fuldt opladet batteri

Ca. 24 km

Venderadius

131 cm

Ramme

Rustfrit stål

Hjul

Drivhjul: 14” massive, Drejehjul: 9” massive, Antitip hjul: 4” massive

Strømføring

24V

Batterikapacitet + Lader

2 stk. 12V/72aH + Off-board, 8 amp

ISO-klassifikation
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Model HD Elektrisk

Sædebredde

Sædedybde

Varenummer

HMI

61-71 cm

30-55 cm

0500-066-000

62500

Med batteri og lader

Tilbehør

Varenummer

Nakkestøtte

2312-999-010

Fodstøtte justerbar med hælstrop øjre

2312-999-022

Fodstøtte justerbar med hælstrop venstre

0500-999-021

Hoftesele justerbar 228 cm

0500-999-030

Stokkeholder til to stokke

0500-999-040

Varekurv bagmonteret

0500-999-050

Joystickbeslag swing away højre

0500-999-060

Joystickbeslag swing away venstre
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FORHANDLER
Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com

FABRIKANT

Pride Mobility Products
Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands
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