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G50 - Wózek Inwalidzki Elektryczny
Cena :
19.900,00 zł
Nr katalogowy : G50
Producent : Invacare
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :
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G50 - Wózek Elektryczny Terenowy

Ciesz się przebywaniem na świeżym powietrzu.

Invacare® G50 wózek inwalidzki elektryczny daje aktywnemu użytkownikowi doskonałą mobilność na świeżym powietrzu, dobrą zwrotność wózka,
przyczepność i daleki zasięg połączone z dobrym zawieszeniem i dużym wyborem systemów regulowanych siedzisk.

Poznaj swoje otoczenie w nowy sposób

Doskonałe osiągnięcia w zakresie sterowania wózkiem Invacare® G50, jego niespotykanie mały promień skrętu i ogromny zasięg oraz dobre zawieszenie
gwarantują użytkownikowi ogromną niezależność.

Powiększ zakres swojej autonomii – zdobywaj nowe przestrzenie

Pokonywanie dużych odległości nie obawiając się zboczy i przeszkód – jest to możliwe dzięki połączeniu silników o dużej mocy z elektronicznymi systemami
sterowania typu ACS i dużymi akumulatorami. Sposób zawieszenia wszystkich 4 kół oraz profilowane opony zapewniają doskonałą przyczepność do
powierzchni.

Indywidualne ustawienia
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Każdy z czerech systemów siedzisk daje określone korzyści, w zależności od potrzeb użytkownika. Może on wybierać pomiędzy łatwymi do czyszczenia,
wodoodpornymi pokryciami oraz siedziskami zapewniającymi duży komfort i doskonałe podparcie dla sylwetki. Kąt siedzenia może zostać wyregulowany na
stałe lub być sterowany elektrycznie. Możliwy jest też wybór jednego z 6 różnych podnóżków, o stałym kącie nachylenia lub podnoszonych elektrycznie. Do
estetycznych plastikowych osłon można jeszcze dodać niebieskie lub srebrne elementy.

Praktyczny na co dzień
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Oparcia boczne i podnóżki można zdjąć, aby ułatwić siadanie na wózku od boku. Do transportu w samochodzie można złożyć oparcie lub w ogóle je zdjąć.
Podczas serwisowania można podnieść siedzisko, aby uzyskać łatwy dostęp do akumulatorów i układów elektronicznych.

Dostępne wyposażenie dodatkowe:
• siedzisko Recaro,
• siedzisko Kontur,
• siedzisko Flex,
• manualnie lub elektrycznie regulowane podnóżki,
• zagłówek,
• stolik

Parametry Techniczne
- Prędkość: 6/10 km/h
- Moc silnika: 500/680 W
- Akumulatory: 60/70/97 Ah
- Zasięg: ok. 60 km
- Masa własna: 135 kg
- Max. obciążenie: 150 kg

- Wymiary dł./szer.: 124/70
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Spis plików do pobrania

1. Formularz zamówień
2. Katalog produktu
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