Informacje o produkcie
Utworzono 22-02-2020

FX ONE - Wózek Inwalidzki Aktywny
Cena :
9.074,02 zł
Nr katalogowy : fx one
Producent : Meyra
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :

er
m
ar
k

FX ONE - Wózek Inwalidzki Aktywny

FX ONE - Wózek Inwalidzki Aktywny.
Aktywny wózek aluminiowy o zwartej konstrukcji, stałej, regulowanej ramie.
Opcjonalnie trzy długości ramy 34-40cm, 40-44cm, 44-48cm.
Proste, zmienne nastawienie środka ciężkości.

Zmiana środka ciężkości i wysokości wózka nie mają wpływu na głowicę koła przedniego - będzie ona zawsze samoczynnie
ustawiona pod kątem 90 stopni do płaszczyzny jazdy.
Ustawna długość podnóżka od 38-51cm. Stopień podnóżka - wąski 12,5cm i szeroki 16,5cm z regulacją kąta i głębokości.
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Przednia wysokość siedziska od 47-55cm zmienna w 1cm krokach.
Niska tylna wysokość siedziska 37-52cm zmienna w 1cm krokach.
Wzmocnione oparcie z nastawnym systemem naprężania - pasy.

Patentowy mechanizm oparcia umożliwiający, złożenie, przymocowanie oparcia do siedziska oraz zmianę kąta w 3° etapach od
72°- 96°. Materiał oparcia i siedziska poliester, climatex w kolorach rubinowa czerwień, niebieski, czarny.
Hamulce dociskowe lub motylkowe.
Etapy składania wózka FX ONE dla ułatwienia transportu

złożyć boczki na oparcie
Odbezpieczyć blokadę oparcia
położyć oparcie na siedzisku
zdjąć koła napędowe

Wózek jest tak skonstruowany, że chwytając za oś kół napędowych wózek opiera się na przedramieniu - można go przenieść
jedną ręką.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Koła napędowe 24,25,26 cali. Opcjonalnie dostępne koła ultra lekkie o wadze tylko 1450 g jedno. Nachylenie kątowe kół napędowych – kamber 1°,3°,6°.
Ogumienie standardowe, opcjonalnie sportowe (np. przeznaczone do maratonu, ewolucji oraz sportów halowych etc.).
Poniżej znajduje się formularz zamówieniowy i specyfikacja wózka FX ONE.

Dane techniczne:

1. Formularz zamówień
2. Katalog produktu
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Spis plików do pobrania

3. Instrukcja obsługi wózka

Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)
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