VELA Sango FWD
Framhjulsdrift
VELA Sango FWD ger bra framkomlighet och är lätt att manövrera ute och inne. Låg
sitthöjd ger bättre tillgång i bil och låga bord i hemmet. Stolens många elektriska funktioner gör det enkelt för användaren att variera sittpositionen, lättare att gå upp och ge
enkel och säker körning.

FORDELER
ELEKTRISK INSTÄLLNING
MED KONTROLLPANEL:

:: Användaren har en bra möjlighet att variera sittoch viloläget med hjälp av elektriska funktioner.

:: Centermonterat benstöd

:: Användaren får ett mycket bra och ergonomiskt
sittande och körläge med en rygg som har bra
sidostöd och en sittdyna som ger bra stöd och
komfort.

:: Rygg
:: Sitslyft
:: Sitslutning

:: Användaren ges möjlighet att variera positionen av benen, utöver att det är lätt att komma
i och ur stolen.
:: Bekväm, stabil och säker körning på olika ytor
och sluttande terräng med riktningsstabiliserande gyrosystem.
:: Mycket lämplig för användning i en bil på
grund av den låga sitthöjden.

Produktbeskrivning
VELA artikelnummer

9837VG

Drift

Framhjulsdrift

Sitslyft

Elektrisk (30 cm)

Sitslutning

Elektrisk (45°)

Sittdyna

Anatomic (B46xD55 cm)

Rygg

Elektrisk (30°)

Ryggdyna

Deep Contour, m/sidostöd,
velcro horisontal (B46xH50 cm)

Nackstöd

Höjd- och djupinställning

Armstöd

Hoppfällbar & höjd-, djup- och
breddinställning

Benstöd

Centermonterat benstöd, elektrisk
längd- och vinkelinställning

Styrning

P&G R-Net LCD1

Gyro

Riktningsstabiliserande gyrosystem

Kontrollpanel på
Joystick

Alla elektriska inställningar av sittdel
och benstöd

STANDARDKONFIGURATION
Mått och vikt
Sitsstorlek, bredd min.*

42 cm

Sitsstorlek, bredd standard*

46 cm

Sitsstorlek, bredd max.*

54 cm

Sitsstorlek, djup min.

42 cm

Sitsstorlek, djup standard

50 cm

Sitsstorlek, djup max.

56 cm

Sitsstorlek, djup (två sitsstorlek)

48 & 55 cm

Sitthöjd min u/dyna

39 cm (kan man reg. til 46cm)

Sitthöjd maks u/dyna

70 cm

Sitstyp

Anatomic

Elektrisk sitthöjd

Ja (30 cm)

Sittvinkel, elektrisk lutning
Ryggtyp
Ryggstorlek, bredd*
Ryggstorlek, bredd standard*
Ryggstorlek, höjd
Ryggstorlek, höjd standard
Ryggvinkel, el-rygg

Deep Contour
42-54 cm
46 cm
50 & 57 cm
50 cm
Ja (30° (90° - 120°) (45° som tillval))
Ja, 70° (90° - 160°)

Benstödsvinkel, sidohängt (tillval)

Ja, 65° (100° - 165°)

Frihöjd
Stigningsförmåga

5 cm**
Uppresning ur stolen

6 cm
6°/10%

Ram, bredd

61,5 cm

Ram, längd inkl. benstöd

98,5 cm

Stolens vikt (standardkonfiguration),
(inkl. batterier och elektriska funktioner)

154,5 kg

Maximal användarvikt

160 kg

Hastighet, max.

10 km/t

Köravstånd

Ger bättre tillgång till bil och låga bord

Ja (0° framåt, 45° bakåt)

Benstödsvinkel, centermonterat
Hinder, max.

Stolarna visas med tillbehör

VELA Sango FWD

upp till 30 km

Märk: VELA Sango elektriska rullstolar erbjuds med olika rygg- och sittstorlekar..
* 4 cm intervaller mellan varje storlek
** VELA Sango Advanced har testats och godkänts utifrån kravet i EN12184.

SÄTE OCH RYGG

TILLBEHÖR

VELA Sango kan beställas med ett brett utbud av
tillbehör och speciallösningar så att stolen kan anpassas
till den enskilda användarens behov: Till exempel när
det gäller klädsel, komfort, positionering och stöd - även
om användarens behov skulle förändras.

VELA Sango levereras som standard med ett säte och rygg
med en stödjande anatomisk form i andningsbart tyg,
förutom att det är hållbart och lätt att rengöra. Sits och
rygg är lätta att byta ut om användarens behov ändras, till
exempel om vikten ökar eller om det finns risk för trycksår.
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Möjlighet till variation och bra viloläge

