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FOREST - Wózek Inwalidzki Elektryczny (GT)
Cena :
10.791,93 zł
Nr katalogowy : forest
Producent : Vermeiren
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :
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FOREST - Wózek Elektryczny

FOREST wózek inwalidzki elektryczny, to istna rewolucja w naszej ofercie wózków z napędem elektrycznym. Znakomite zawieszenie kół tylnych
skonstruowane na amortyzatorach z regulowanym skokiem pozwala czuć najwyższy komfort podczas jazdy w terenie. Kiedy dorzucimy do tego również
bardzo interesujące zawieszenie kół przednich , które gwarantuje styczność wszystkich czterech kół nawet na nierównym terenie to z wózka robi się
prawdziwe terenowe cudo
wózek na zdjęciu jest wyposażony w opcję dodatkową -zagłówek ortopedyczny L58, sterownik typu DX2, oraz odchylane automatycznie siedzisko i oparcie oraz
oświetlenie

Wyposażenie standardowe

oświetlenie tylne i przednie diodowe (zapewnia doskonałą widoczność).

●

pas bezpieczeństwa.

●

koła przednie średnicy 3.00x4 typowe dla wózków terenowych.

●

jednostka sterująca typu SHARk II

●

płyta podnóżków regulowana również na głębokość

●

kółka przeciwywrotne

●

podłokietniki są regulowane w pionie i poziomie co w parze z możliwością regulacji położenia dżojstika umożliwia pełną kontrolę .

●

W zimie gdy trzeba się grubiej ubrać na pewno nie będzie za ciasno .System zmiany szerokości pola siedzenia gwarantuje komfort.

●

regulacja głębokości siedzenia w dwóch systemach,(przesuwane oparcie i wysuwana z przodu rama).

●

regulowany kąt oparcia -manualnie.

●

regulowany kąt siedzenia.

●

tapicerka wyprofilowana : oparcie z głębokimi wyprofilowaniami z podparciem bocznym napinane na taśmach velcro.-znakomicie stabilizuje plecy ,

●

siedzisko wyprofilowane w sposób zabezpieczający przed wysuwaniem się z wózka.

●

tapicerka wykonana w standardzie z CORDURY®
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FOREST - KIDS cena: 11.900 zł brutto

Spis plików do pobrania

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

1. Formularz zamówień
1A. Formularz zamówień - Kids
2. Katalog produktu
3. Instrukcja obsługi wózka
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Tagi:
wózki elektryczne , wózki inwalidzkie elektryczne , inwalidzkie wózki o napędzie elektrycznym , vermeiren , forest

