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MEX-S - Wózek Inwalidzki Aktywny - Dziecięcy
Cena :
Chwilowy brak ceny
Nr katalogowy : mex-s
Producent : Meyra
Dostępność : Na zamówienie
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :
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MEX-S Wózek Inwalidzki Aktywny - Dziecięcy

MEX-X - Wózek Inwalidzki Aktywny - Dziecięcy
Wózek skonstruowany specjalnie dla dzieci. Siedzisko regulowane niezależnie od ramy i dwie długości ramy pozwalają na
idealne dopasowanie wózka do indywidualnych potrzeb. Prosty wózek z maksymalnymi możliwościami.

Łatwość złożenia wózka upraszcza podróżowanie z małym pacjentem (tylko wersja Mex-x).

Wózek MEX-S
Dostępna jest także wersja ze stałą ramą dla bardziej aktywnych i wymagających użytkowników.
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W obu wersjach zastosowana została nowatorska konstrukcja wózka.
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Boczek powiązany jest bezpośrednio z kołem napędowym. Wraz ze zmianą położenia koła napędowego następuje automatyczne
dostosowanie ustawień boczka do siedziska. Poza tym bo oba boczki posiadają niezależnie od siebie płynną regulację wysokości.

Kółka przednie są celowo daleko wysunięte do przodu i mocno odsunięte na zewnątrz, bo to zapewniają dużą
stabilność wózka i ułatwia wsiadanie "od przodu"
Podnóżek jednoczęściowy z regulacją głębokości i kąta, może być opcjonalnie odchylany do góry. Posiada on nakładki
antypoślizgowe.
Kółka podporowe zawsze podwójne dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
Uchwyt hamulca ergonomiczny i prosty w obsłudze, zintegrowany z boczkiem, niezależny od ustawień siedziska.
Hamulce dociskowe obsługiwane są z użyciem niewielkiej siły (20N).
Ergonomiczne rączki do pchania wózka z regulacją wysokości.

Dla nadania niepowtarzalnego wyglądu wózka i specjalne życzenie można zamontować na kołach osłony na szprychy z
niepowtarzalnymi motywami. Są one wyboru na stronie producenta: www.blueprince.de.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Spis plików do pobrania

2. Katalog produktu
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1. Formularz zamówień

3. Instrukcja obsługi wózka

Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)
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Tagi:
MEX-S, Wózki Aktywne, Wózek Aktywny, Wózek Inwalidzki Aktywny, Meyra

