TECHNICKÉ ÚDAJE
SMARTF

SMARTS

Celková šírka sedadla v mm

320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520

320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520

Šírka pri jazde v mm

500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700

500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700

Šírka pri sklopení v mm

280 pri 0° sklone alebo 330 pri 3° sklone

Hĺbka sedadla v mm

380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500

280 pri 0° sklone alebo 330 pri 3° sklone
380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500

Predná výška sedadla v mm

440 – 530

400 – 540

Zadná výška sedadla v mm

400 – 530

370 – 530

Zadná výška sedadla + opierka chrbta

Zadná výška sedadla + opierka chrbta

Celková výška v mm
Výška opierky chrbta v mm

Rôzna, od 250 do 500, + 25

Výška lakťovej opierky v mm
Dĺžka s/bez opierky nôh v
mm

Rôzna, od 250 do 500, + 25

približne 170 - 245
880 - 1,030
(v závislosti od dĺžky rámu, veľkosti kolies a polohy osi)

Hmotnosť používateľa v kg

približne 170 - 245
880 - 1,030
(v závislosti od dĺžky rámu, veľkosti kolies a polohy osi)

150

Hmotnosť vozíka v kg
Celková povolená hmotnosť v kg
Prepravná hmotnosť v kg
Kolesá v mm (palce)

SMART

150

od 9.5

od 10.5

od 159.5

od 160.5

7.4

6.5

600 (24")
635 (25")
660 (26")

560 (22")
600 (24")
635 (25")
660 (26")

Rozmery v mm, hmotnosti v kg, kolesá v palcoch, rýchlosť v km/h, tolerancia rozmerov ± 10 mm, údaje podliehajú zmenám v dizajne.

FARBY RÁMOV

Titánovo sivá

Slabo zelená

Metalická modrá

Metalická
červená

Metalická
strieborná

Magicky modrá Čierna hviezda

Žltá

Vínovo červená Žiarivo biela Metalická zelená Metalická
oranžová

Matná čierna

Tmavo čierna

Zlato žltá

Tehlovo
oranžová
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SMARTF

SMARTS

Jednoduché ovládanie

Nízka váha
Jedinečné bočné kryty s
výškovo nastaviteľnou
lakťovou opierkou pre
obsluhu za pomoci len
jednej ruky
Kolesá z magnézia, v piatich
farbách, farebná os a obruč

Nová extrémne účinná
tlaková brzda

Optimalizovaný skladací systém
zaberá menej miesta, ľahšie sa vykonáva a
umožňuje samostatnú inštaláciu

Ovládajte funkcie vozíka len jednou
rukou
novo navrhnutá bočná časť s výškovo
nastaviteľnou lakťovou opierkou
Upravte si vozík podľa seba
Široká ponuka farieb pre pomocné aj hnacie
kolesá
Perfektné nastavenie
podvozku
vďaka individuálne
nastaviteľným krytom na
kolieska

Novo navrhnuté rotačné opierky nôh a
hliníkové podnožky
Možnosť nastavenia hĺbky a uhla
ľahké a kvalitné

SMARTF AND SMARTS – NOVÉ AKTÍVNE MODELY
Nové sklopné prispôsobiteľné invalidné vozíky s integrovanou opierkou nôh sú vrcholom série aktívnych modelov. Vďaka

Kolieska v 5 farbách, z
eloxovanej hliníkovej
zliatiny

kombinácii jednoduchej ovládateľnosti, veľmi nízkej váhy a dokonalého odpruženia sú perfektným spoločníkom vo všetkých
životných situáciách. Vozíky sú plne prispôsobiteľné telesným zmenám a individuálnym potrebám používateľa. V tomto
pôsobivom invalidnom vozíku sa stretla funkčnosť s dizajnom!

ACTIVE

