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X2 - Wózek Inwalidzki Aktywny
Cena :
5.036,63 zł
Nr katalogowy : x2
Producent : Meyra
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :
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X2 - Wózek Inwalidzki Aktywny

X2 - Wózek Inwalidzki Aktywny, składany z podwójnym krzyżakiem.

Aluminiowa, stabilna, bezpieczna rama - prosta przednia pionowa część podnóżka (tym wyróżnia się ten wózek od innych
wózków rodziny X-Change). Opcjonalnie podnóżek dzielony z obracanymi stopniami.
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Modułowa budowa (łatwość i wygoda transportu lub przenoszenia).
Trzy długości ramy (do wyboru) 520, 560, 600mm zapewniają głębokość siedziska aż do 46cm. Maksymalne obciążenie do
120kg przy ciężarze własnym wózka od 9,5 kg.
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Varioblok mocujący oś tylnego koła umożliwia indywidualne dopasowanie wysokości siedziska wózka, optymalne wyważenie
wózka w zależnoći od umiejętności użytkownika i zmianę kamberu koła (3° lub 0,5°).

Głowica widelca koła przedniego montowana do ramy za pomocą trzycentymetrowego adaptera.
Kąt nachylenia głowicy płynnie nastawny. Widelec koła przedniego w dwóch długościach z czterostopniową możliwością
montażu koła. Przednia wysokość siedziska do 55cm.

Całkowitą szerokość wózka przy 0,5° nachyleniu koła można obliczyć przez dodanie do szerokości siedziska z boczkami tylko
17cm. Tak dobry wynik osiągnęliśmy przez zwartą budowę i bliskość kół napędowych.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Oparcie w wersji standardowej proste lub z wygięciem.
Opcjonalnie dostępne jest oparcie z mechanizmem regulacji kątowej przód, tył w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w 5
położeniach. Regulacja wysokości oparcia i głębokości siedziska pasami.
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Połączenie teleskopowe rur oparcia i rączek z regulacją wysokości.
Rączki krótkie o fizjologicznym kształcie.

Tapicerka oparcia i siedziska wykonana jest z poliestrowego materiału w kolorze niebieskim lub czarnym.
Boczki aluminiowe stałe w kolorze ramy z izolacyjną wkładką z pianki neoprenowej.

Opcjonalnie można zamówić boczki karbonowe, boczki aluminiowe z regulacją wysokości podłokietników lub aluminiowe
rurki-podłokietniki.
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Hamulce dociskowe montowane do ramy.
W standardzie koła napędowe 24x1 3/4" pneumatyczne na szybkozłączach.

Opcjonalnie istnieje możliwość montażu kół aktywnych ze wzmocnioną felgą i promienistym mocowaniem szprych oraz kółek
podporowych lub transportowych. Ciągi ze stali nierdzewnej, aluminiowe, tytanowe z sześciopunktowym systemem montażu
oraz dla tetraplegików.
Koła przednie pneumatyczne, poliuretanowe, lane gumowe miękkie i twarde.

Wszystkie detale zawartre są w poniższej specyfikacji wózka.
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Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)
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