
VELA Sango Slimline

53 cm

VELA Sango Slimline är en mycket smal el-rullstol med fantastiska köregenskaper både 
inne och ute. Stolen är 53 cm bred och bygghöjden är 41 cm, vilket gör den till en 
av de mest kompakta kombinationsstolarna på marknaden. Stolen ger enkel åtkomst 
under körning och kommer lätt runt i trånga utrymmen och genom smala passager.

Framhjulsdrift :: Bakhjulsdrift :: Centerdrift

FÖRDELAR

:: Unik vändradie (från 48,5 cm) til-

låter manövrering i trånga utrymme

:: Möjlighet för höjd ända ner till 41 

cm och negativ sittlutning.

:: Vikbara och väldigt stabila armstöd 

som kan justeras till perfektion uti-

från brukarens behov.

:: Tillgänglig med 25° ”el-katapult” 

för utstigningshjälp och el-rygg på 

163° så att brukaren kan vila liggan-

des i stolen.

:: Enkel att justera och laga för tekni-

ker - lätt att använda!

KOMPAKT, SMAL OCH MED KRAFTER SOM EN UTESTOL

VELA Sango är en kompakt och stark stol som dessutom är en godkänd bilstol. 

Stolen har exceptionellt bra fjädring och klarar av hinder, kuperad terräng och 

olika underlag imponerande väl.

Den multi-justerbara undervagnen gör det möjligt att få en negativ 

lutningsposition och 7 olika höjder (41-48 cm). Tekniker kan enkelt justera och 

laga stolen, även om sittbredden behöver utökas/minskas eller återanvändas.

Sits- och ryggsystemet gör det enkelt att anpassa sätet till den individuella 

brukaren. Ryggkudden kan enkelt bytas ut medan brukaren sitter i stolen. Säte 

och rygg finns som standard i olika bredder och konturer, t.ex. med sido- och 

lårstöd.

De fällbara armstöden kan anpassas helt utifrån brukarens behov då de kan 

justeras i höjd, vinkel och djup samt till olika bredder. Brukaren kan tryggt lägga 

hela sin kroppsvikt på armstöden vid förflyttning tack vare dess extraordinära 

stabilitet.

VARIANT:

Extremt smal (53 cm) och 

med köregenskaper som en 

stor stol. Stolen gör det lät-

tare att manövrera i trånga 

utrymmen, till exempel på 

trottoarer, i butiker, i bilar och 

på smala passager - både 

inom och utanför.
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Framhjulsdrift Bakhjulsdrift Centerdrift

Stolen kan ta sig runt på smala 

ställen och ger plats för en 

90° vinkel av benen.

Stolen är väldigt riktningsstabil 

med hög hastighet.

Stolen roterar på egen axel, vil-

ket gör det enkelt att ta sig runt 

i begränsade utrymmen.



 VELA Sango Slimline
Framhjulsdrift

VELA Sango Slimline
Bakhjulsdrift

VELA Sango Slimline
Centerdrift

Motor 2 stk. 24VDC 450W 2 stk. 24VDC 450W 2 stk. 24VDC 450W

Broms 24VDC Elektromagnetisk 24VDC Elektromagnetisk 24VDC Elektromagnetisk

Batterier 2 stk. 12V 60Ah (8A) 2 stk. 12V 60Ah (8A) 2 stk. 12V 60Ah (8A)

Styrning PG R-Net PG R-Net PG R-Net

Laddare 230V AC lader 24V DC 8A 230V AC lader 24V DC 8A 230V AC lader 24V DC 8A

Drivhjul 14” 14” 14”

Svänghjul 9” 9” 8”

Sitsstorlek, bredd 42-50 cm 42-50 cm 42-50 cm

Sitsstorlek, djup 48 eller 55 cm (ställbart sittdjup 42-56 cm) 48 eller 55 cm (ställbart sittdjup 42-56 cm) 48 eller 55 cm (ställbart sittdjup 42-56 cm)

Sitthöjd min. utan sits från 41-48 cm (40-47 cm med 12” drivhjul) från 41-48 cm (40-47 cm med 12” drivhjul) från 41-48 cm (40-47 cm med 12” drivhjul)

Elektrisk sitthöjd (tillval) 30 cm 30 cm 30 cm

Sittvinkel, elektrisk lutning (tillval) 0° fremåt, 45° bakåt

(lutning framåt som tillval: -5°)

0° fremåt, 45° bakåt

(lutning framåt som tillval: -5°)

0° fremåt, 45° bakåt

(lutning framåt som tillval: -5°)

Ryggstorlek, bredd 42-50 cm 42-50 cm 42-50 cm

Ryggstorlek, höjd 50 eller 57 cm 50 eller 57 cm 50 eller 57 cm

Ryggvinkel, el-rygg (tillval) 30° (90° - 120°) (45° som tillval) 30° (90° - 120°) (45° som tillval) 30° (90° - 120°) (45° som tillval)

Benstödsvinkel, centermonterat 70° (90° - 160°) 70° (90° - 160°) 70° (90° - 160°)

Benstödsvinkel, sidohängt (tillval) 65° (100° - 165°) 65° (100° - 165°) 65° (100° - 165°)

Ram, bredd 53 cm 53 cm 53 cm

Ram, längd inkl. benstöd 98,5 cm 98 cm 107 cm

Frihöjd 6 cm 6 cm 6 cm

Maximal användarvikt 136 kg 136 kg 136 kg

Stolens vikt (standardkonfiguration), 

(inkl. batterier och elektriska funktioner)
137 kg 137,5 kg 135 kg

Hastighet, max. 6 eller 10 km/t 6 eller 10 km/t 6 eller 10 km/t

Köravstånd upp till 30 km upp till 30 km upp till 30 km

Stigningsförmåga 6°/10% 6°/10% 6°/10%

Hinder, max. 5 cm 6 cm 6 cm

Vändradie 65 cm 61 cm 48,5 cm

Art. nr. 9841 9838 9839

STANDARDKONFIGURATION
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TILLBEHÖR OCH ANPASSNINGAR

VELA Sango Slimline beställas med ett brett utbud av 

tillbehör och speciallösningar för individuell anpassning 

av brukare, inklusive 25° ”katapultsäte” (utstigningshjälp) 

eller längdkompenserande el-rygg på 163° (biomekanisk) 

elektrisk rygg så att brukare kan vila liggande. VELA erbju-

der individuella lösningar inom klädsel, komfort, avlast-

ning, stöd, styrning och elektrisk justering.

Operativsystemet har många anpassningsmöjligheter 

när det kommer till olika slags funktionsnedsättningar 

och behov av extern styrning. Alla tillbehör till 

operativsystemet är “plug and play“.

Mer information hittar du på www.vela-stolar.se

STANDARD OCH SÄKERHET

VELA Sango uppfyller VELAs höga kvalitetsstandarder 

och uppfyller alla relevanta krav och standarder.

Stolen har testats, godkänts och färdigställts åt Dahl 

Docking och kommer alltid med godkända klämbeslag 

på ramen.

VELA Sango levereras som standard med en stödjande 

sittdyna och ryggkudde i svart meshtyg som är riktigt and-

ningsbart och bekvämt. Stolen kommer dessutom med 

luftfyllda däck för ökad komfort och minimal påverkan av 

små ojämnheter. Sits- och ryggsystemet kan anpassas till 

den enskilda brukaren och har utvecklats med fokus på 

ergonomi och funktionella detaljer..
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