Informacje o produkcie
Utworzono 29-01-2020

DRAGON VERTIC - Wózek Inwalidzki Elektryczny
Cena :
23.700,00 zł
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Nr katalogowy : dragon vertic
Producent : Invacare
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :

DRAGON VERTIC - Wózek Elektryczny z Pionizacją
Wstań – poczuj się świetnie

Dragon vertic - wózek inwalidzki elektryczny. Siła wózka Invacare® Dragon® Vertic wnosi ogromne zmiany w wykonywanie codziennych czynności. Nie
tylko nasze otoczenie ze swoimi wysokimi półkami i stanowiskami kasowymi przystosowane jest dla pieszych, także budowa naszego ciała i organy
wewnętrzne w drodze ewolucji przystosowały się do pozycji wyprostowanej. Wózek Dragon® Vertic zapewnia mobilność i dostęp do wszystkich wysokości,
a przede wszystkim – jest korzystny dla zdrowia.

Poczuj się lepiej stojąc pionowo

Funkcja ustawienia pionowego wózka Invacare® Dragon® Vertic zwiększa komfort fizyczny. Podczas siedzenia przez długi okres czasu mogą pojawić się
bolesne uciski, a organy wewnętrzne, zwłaszcza związane z oddychaniem i trawieniem, mogą być ściśnięte.

Pionizacja

Łatwe siadanie
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Prędkość pionizacji jest sterowana dżojstikiem. Podczas jazdy na krótkich odcinkach w postawie wyprostowanej, przednie kółka samonastawne zapewniają
stabilność.

Mocowanie kolan może zostać obrócone na lewo lub prawo, albo w ogóle zdjęte dla łatwiejszego siadania na wózku. Siadanie ułatwiają również obrotowe
podłokietniki i podnóżki.
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Wygodne pozycjonowanie

Głębokość siedzenia, długość podnóżka, naprężenie i wysokość oparcia można regulować zgodnie z potrzebami użytkownika; dodatkowo kąt nachylenia
oparcia może być regulowany elektrycznie dla osiągnięcia maksymalnej wygody w czasie jazdy na siedząco i w postawie wyprostowanej.

Dostępne wyposażenie dodatkowe:
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peloty piersiowe
zagłówek
joystick odchylany z regulacją wysokości (strona prawa lub lewa)
sterowanie dla osoby prowadzącej DUALNE (możliwość przełączenia sterowania dla użytkownika)
pas stabilizujący z zapięciem zatrzaskowym
lusterko wsteczne (strona prawa lub lewa)
wielofunkcyjna płyta / stolik (odchylany na stronę prawą - tylko z odchylanym uchwytem Joysticka)

Parametry techniczne
-

Prędkość: 6 km/h

-

Moc silnika: 2 x 180 W

-

Akumulatory: 2 x 60Ah

-

Zasięg: ok. 25 km

-

Masa własna: 131 kg

-

Max. obciążenie: 100 kg

-

Wymiary dł./szer.: 105/48,5-56 cm
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Spis plików do pobrania

1. Formularz zamówień
2. Katalog produktu
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