Informacje o produkcie
Utworzono 11-12-2019

B 500 - Wózek Inwalidzki Elektryczny
Cena :
17.000,00 zł
Nr katalogowy : B 500
Producent : Otto Bock
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :
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B 500 - WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY

B500/B500s

Wózek B500 należy do nowej generacji wózków elektrycznych. Dzięki swojej modułowej konstrukcji zapewnia różnorodne
możliwości indywidualnego dostosowania do własnych warunków.
B500 w skrócie (podstawowe cechy)
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Adaptacja do indywidualnych wymagań użytkownika
Prędkość: 6 km/h, opcjonalnie 10 km/h
Zasilanie: akumulatory kwasowe 60 Ah, opcjonalnie akumulatory żelowe 75 Ah
Ustawianie środka ciężkości za pomocą pozycjonowania siedziska i 2 odległości pomiędzy osiami
Oświetlenie elektryczne jako opcja dodatkowa
Elektryczne pochylanie
Elektryczne układanie do pozycji półleżącej
Wysokość siedziska: 45/50/55/60 cm przy standardowym siedzisku
W opcji dodatkowej siedzisko Contour lub siedzisko Recaro

Wózek B500 należy do nowej generacji wózków elektrycznych. Dzięki swojej modułowej konstrukcji zapewnia różnorodne
możliwości indywidualnego dostosowania do własnych warunków. Wysokość i pochylenie siedziska można szybko i łatwo
wyregulować niezależnie od miejsca, w którym się przebywa, co oznacza jeszcze większą niezależność. Bezpieczeństwo
prowadzenia wózka B500 i możliwości jego indywidualnego dostosowania do użytkownika pozwalają na swobodniejsze
poruszanie się i pełne zadowolenie z wykonywanych czynności. Dzięki modułowemu systemowi – osobna konstrukcja podwozia,
siedziska, sterowania - łatwo jest przeprowadzić indywidualną adaptację wózka. Siedzisko pozwala na adaptację szerokości,
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głębokości i kąta pochylenia siedziska, kąta nachylenia oparcia, położenia podłokietników i podnóżków do potrzeb użytkownika.
Optymalne bezpieczeństwo jazdy zapewniają takie funkcje jak odpowiednie zawieszenie kół przednich, asystent pokonywania
krawężników, blokada przednich kół skrętnych oraz zderzak. Funkcje te gwarantują stały kontakt przednich kół z podłożem,
pokonywanie 10-centymetrowych krawężników oraz bezpieczną jazdę po rampach i w windach.
B500S - zawsze na dobrej drodze!
Wózek B500S również można indywidualnie adaptować.
Stabilizator mechaniczny pomaga w utrzymaniu wózka na torze jazdy, nawet gdy trasa zawiera ostre zakręty. Napęd na
przednie koła pozwala wózkowi B500S na pokonywanie przeszkód z dużą łatwości, i nadaje wózkowi bezpieczny i dynamiczny
styl jazdy. Inne sprawdzone komponenty takie jak sterowanie VSI i napęd dodają wózkowi dodatkowych zalet.
Dane techniczne
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Prędkość 6 km/h (opcja 10 km/h)
Akumulatory kwasowe 60Ah (opcja akumulatory żelowe 75Ah)
Silniki 2 x 250 W
Zasięg ok. 35 km
Kolorystyka: niebieski i pomarańczowy (opcja: inne kolory)
Ładowność do 120 kg
Waga wózka 95 kg
Szerokość całkowita 64 cm
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Wybrane opcje
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Zawieszenie sprężynowe kół przednich i tylnych
Asystent pokonywania krawężniów
Siedziska Recaro lub Contour
Regulacje elektryczne lub mechaniczne kąta siedziska i oparcia
Oświetlenie
Stolik
Panel dla opiekuna
Licznik kilometrów
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