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Katalog wózków elektrycznych 2020

easy

wózek inwalidzki o napędzie
eletrycznym

nr katalogowy W1032
CECHY PRODUKTU:
• szerokość siedziska: 16” i 18”
• rama aluminiowa składana krzyżakowo
• szara, oddychająca, demontowalna tapicerka
• regulowane, demontowalne podłokietniki
• uchylne, demontowalne podnóżki
• hamulce elektromagnetyczne
• pełne oświetlenie drogowe - ledowe
• tylne kółeczka przeciwwywrotne
• koła przednie: 9”, koła tylne: 14”
• prześwit: 8 cm
• łatwo demontowalne akumulatory
• waga bez akumulatorów: 49 kg

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Długość podudzia : min/ max (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Grubość poduszki siedziska (cm)
Przednia wysokość siedziska (z poduszką) (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

9
40/45
48/53
45
45
97
39/46
18-28
5
52
60/65
110
70/49

Wysokość wózka do transportu (cm)
Rozmiar kółek przednich
Rozmiar kółek tylnych
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
Promień skrętu (cm)
Zasięg* (km)
Waga użytkownika (kg)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Moc silników (W)

97
9"
14"
9
96
20
do 120
2 x 35
2 x 300

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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Limber

wózek inwalidzki o napędzie
eletrycznym

nr katalogowy W1018
CECHY PRODUKTU:
• szerokość siedziska: 16’’ i 18’’
• amortyzowana rama (amortyzacja ramy tylnej)
• szara, oddychająca, demontowalna tapicerka i poduszka siedziska
• regulowany kąt nachylenia oparcia
• regulowane, demontowalne podłokietniki
• możliwość odchylenia joysticka
• uchylne, demontowalne podnóżki
• regulacja długości podudzia
• pełne oświetlenie drogowe - ledowe
• hamulce elektromagnetyczne
• kontroler: VS/PG50A
• regulowane tylne kółka przeciwwywrotne
• koła przednie: 9”, koła tylne: 14”
• prześwit: 8 cm
• waga bez akumulatorów: 49 kg

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Długość podudzia : min/ max (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Grubość poduszki siedziska (cm)
Przednia wysokość siedziska (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

9
40/45
44/49
45
45
102
39-46
18-28
5
49
60/65
108
71/49

Wysokość wózka do transportu (cm)
Rozmiar kółek przednich
Rozmiar kółek tylnych
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
Promień skrętu (cm)
Zasięg* (km)
Waga użytkownika (kg)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Moc silników (W)
Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie)

67
9"
14"
9
96
25
do 120
2 x 38
2 x 300
40 °

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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modern

wózek inwalidzki o napędzie
elektrycznym

nr katalogowy PCBL 1600/1800
CECHY PRODUKTU:
• szerokość siedziska: 16”, 18”
• nowoczesna aluminiowa konstrukcja
• składane oparcie
• regulacja głębokości oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia
• demontowalna tapicerka
• miękka, gąbkowana poduszka
• pas zabezpieczający przed wypadnięciem
• uchylne i demontowalne podnóżki
• regulacja wysokości podnóżków i podłokietników
• inteligentny, elektromagnetyczny system hamowania
• pantograf, odchylenie joysticka (opcja)
• możliwość zmiany strony jednostki sterującej (prawo-lewo)
• odłączenie napędu elektrycznego
• kompletne oświetlenie diodowe (LED)
• tylne, chowane kółeczka antywywrotne
• pompowane koła (przednie 9”, tylne 14”)
• aluminiowe felgi
• amortyzatory kół tylnych
• łatwo demontowane akumulatory
• dostępne opcje: regulowane pod kątem podnóżki, uchwyt na kule
• możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna (opcja)
• zagłówek (opcja)

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Długość podudzia : min/ max (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Grubość poduszki siedziska (cm)
Przednia wysokość siedziska (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

12
40/45
48/53
46
52
104
43-48
22-27
5
52
59,5
115
83/60

Wysokość wózka do transportu (cm)
80
Rozmiar kółek przednich
9"
Rozmiar kółek tylnych
14"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
9
Promień skrętu (cm)
96
Zasięg* (km)
25
Waga użytkownika (kg)
do 136
Pojemność akumulatorów (Ah)
2 x 50
Moc silników (W)
2 x 300
Zakres regulacji kąta oparcia
40°

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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de luxe

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy PCBL 1610/1810
CECHY PRODUKTU:
• szerokość siedziska: 16”, 18”
• aluminiowa rama
• regulowana głębokość i szerokość siedziska
• elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska
• elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia
• miękka gąbkowa poduszka
• regulowana wysokość podłokietników
• pas zabezpieczający przed wypadnięciem
• uchylne i demontowalne podnóżki z podparciem pod łydkę
• regulowane na długość podnóżki
• niezależna, elektryczna regulacja podnóżków
• pełne oświetlenie drogowe (diodowo-żarówkowe)
• hamulec elektromagnetyczny
• multifunkcyjna jednostka sterująca
• możliwość przełożenia jednostki sterującej prawo-lewo
• możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna
• regulowany w płaszczyźnie pionowej i poziomej zagłówek
• komplet błotników
• pantograf
• pompowane koła (przednie 9”, tylne 14”)
• felgi aluminiowe
• chowane tylne kółka antywywrotne

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Długość podudzia : min/ max (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Grubość poduszki siedziska (cm)
Przednia wysokość siedziska z poduszką (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

10
40/45
43/48
46
52
125
43,5-59
22-27
5
54
59/64
104
119/90

Wysokość wózka do transportu (cm)
Rozmiar kółek przednich
Rozmiar kółek tylnych
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
Promień skrętu (cm)
Zasięg* (km)
Waga użytkownika (kg)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Moc silników (W)
Zakres regulacji kąta siedziska
Zakres regulacji kąta oparcia

80
9"
14"
9
96
20
do 136
2 x 50
2 x 300
20 °
45 °

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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de luxe lift

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy PCBL 1620/1820
CECHY PRODUKTU:
• aluminiowa rama
• wózek terenowo- pokojowy z podwójną amortyzacją
• prędkość 10 km/h
• regulacja głębokości i szerokości siedziska
• elektryczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia pleców
• podnóżki zdejmowane i odchylane z elektryczną regulacją kąta
• elektryczna regulacja wysokości siedziska do 30 cm (winda)
• poduszka siedziska
• oświetlenie
• chowane koła przeciwywrotne
• regulowana wysokość podłokietników
• zagłówek z regulacją pozycji
• biodrowy pas bezpieczeństwa

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Długość podudzia : min/ max (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Grubość poduszki siedziska (cm)
Przednia wysokość siedziska z poduszką (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

10
40/45
47-53
47
57
110-140
43,5-59
24
6
49
64
119/124
119/90

Wysokość wózka do transportu (cm)
Rozmiar kółek przednich
Rozmiar kółek tylnych
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
Promień skrętu (cm)
Zasięg* (km)
Waga użytkownika (kg)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Moc silników (W)
Zakres regulacji kąta siedziska
Zakres regulacji kąta oparcia

80
9"
14"
9
140
25
do 160
2 x 75
2 x 450
25 °
45 °

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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hero stand up

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy DRVM6C
CECHY PRODUKTU:
• szerokość siedziska: 16”, 18”
• elektryczna funkcja pionizacji za pomocą pilota
• tapicerka wykonana ze skóry ekologicznej
• uchylne podłokietniki
• regulowana wysokość i kąt nachylenia podłokietników
• regulowane na długość podnóżki z podparciem pod łydki
• kółka przeciwwywrotne (tylne i przednie)
• pełne oświetlenie drogowe
• uchwyt kolan
• trzypunktowe pasy zabezpieczające
• zabezpieczający pas biodrowy
• zagłówek
• uchwyt kolan
• hamulce elektromagnetyczne
• koła przednie: 9”, koła tylne: 14”
• tylne amortyzatory

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Długość podudzia : min/ max (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Grubość poduszki siedziska (cm)
Przednia wysokość siedziska z poduszką (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

9,5
40/45
42/47
43
51
120-162
42-48
22
8,5
56
64 (18")
114
95/63

88
Wysokość wózka do transportu (cm)
9"
Rozmiar kółek przednich
14"
Rozmiar kółek tylnych
2/9
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
90
Promień skrętu (cm)
20
Zasięg* (km)
do 120/135
Waga użytkownika (kg)
2 x 55
Pojemność akumulatorów (Ah)
2 x 450
Moc silników (W)

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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scrubby

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy PCBL 1220/1420
CECHY PRODUKTU:
• szerokość siedziska: 12”, 14”
• amortyzowana, aluminiowa rama
• regulowana głębokość i szerokość siedziska
• elektrycznie regulowany kąt siedziska 10° (max 18 cm)
• składane oparcie z regulacją nachylenia
• pas zabezpieczający przed wypadnięciem
• miękka gąbkowa poduszka
• regulowana wysokość podłokietników
• demontowalne podnóżki z podparciem pod łydkę (regulacja kąta zgięcia)
• regulowane na długość podnóżki
• oświetlenie pełne drogowe (diodowo-żarówkowe)
• odłączanie napędu elektrycznego
• możliwość przełożenia jednostki sterującej prawo-lewo
• możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna
• regulacja w płaszczyźnie poziomej jednostki sterującej
• chowane tylne kółka antywywrotne
• aluminiowe felgi
• regulowany zagłówek

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Długość podudzia : min/ max (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Grubość poduszki siedziska (cm)
Przednia wysokość siedziska (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z/bez podnóżkami (cm)
Waga wózka z/ bez akumulatorami (kg)

12
30/35
41
41,5
42
115
25,5-34,5
11-14,5
5
45/49
56
88/72
80

Wysokość wózka do transportu (cm)
Rozmiar kółek przednich
Rozmiar kółek tylnych
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
Promień skrętu (cm)
Zasięg* (km)
Waga użytkownika (kg)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Moc silników (W)
Zakres regulacji kąta siedziska
Zakres regulacji kąta oparcia

72
9
14
9
95
25
do 83
2 x 50
2 x 300
25 °
40 °

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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1.064

wózek inwalidzki o napędzie
elektrycznym

nr katalogowy 1.064
CECHY PRODUKTU:
• kompaktowy, najmniejszy wózek inwalidzki o napędzie
elektrycznym
• innowacyjne rozwiązanie dla osób z problemami chodzenia;
pozwala pokonywać dystanse do 17 km na jednym ładowaniu
akumulatorów
• 50 cm promień skrętu ułatwia poruszanie się wewnątrz małych
pomieszczeń, zwiększa samodzielność w życiu codziennym:
spacery, zakupy, poruszanie się w domu czy uczelniach
• małe wymiary wózka, możliwość rozmontowania go oraz niewielka waga umożliwia łatwy transport wózka nawet w autach z
niewielkim bagażnikiem
• łatwość w obsłudze i jego kompaktowość pozwala użytkować
wózek osobom w różnym wieku oraz z różnym rodzajem niepełnosprawności

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Grubość poduszki siedziska (cm)
Przednia wysokość siedziska (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z/bez podnóżkami (cm)
Waga wózka z/ bez akumulatorami (kg)

6
47 - 57
47 - 57
40
40
77 - 85
19 - 25
7
37 - 45
58
76
47/43

Wysokość wózka do transportu (cm)
47
Rozmiar kółek przednich (cm)
11
Rozmiar kółek tylnych (cm)
22
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
5
Promień skrętu (cm)
50
Zasięg* (km)
17 (z akum.litowymi)
Waga użytkownika (kg)
do 120
Pojemność akumulatorów (Ah)
2 x 20,8 (lit.)/ 14Ak (żel)
Moc silników (W)
200

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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itravel
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wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy 1.054
Wielofunkcyjny wózek do domowego użytku
CECHY PRODUKTU:
• wózek o napędzie elektrycznym
• małe kompaktowe wymiary umożliwiające poruszanie się wewnątrz pomieszczeń
• składana rama ułatwiająca transport wózka
• regulacja kąta oparcia
• odchylane podłokietniki
• system akumulatorów z dodatkowym gniazdem ładowania
• kółka podporowe
• komfortowa tapicerka z dzianiny dystansowej (oddychająca)
• jednoczęściowy stopień podnóżka chowany pod wózek
• kolor ramy biały
OPCJE:
• paleta tapicerek siedziska
• pas bezpieczeństwa
• stabilizujący pas piersiowy

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Długość podudzia : min/ max (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Grubość poduszki siedziska (cm)
Przednia wysokość siedziska (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

6
44
44
40
40
87
30 - 43
30 (25)
6
44
56
97
23/22

30
Wysokość wózka do transportu (cm)
17
Rozmiar kółek przednich (cm)
20
Rozmiar kółek tylnych (cm)
6
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
97
Promień skrętu (cm)
do 10
Zasięg* (km)
do 120
Waga użytkownika (kg)
2 x 10,4 Ah
Pojemność akumulatorów (Ah)
2 x 100
Moc silników (W)

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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clou

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy 9.500
CECHY PRODUKTU:
• wózek elektryczny składany krzyżakowo
• prędkość 6 km/h
• koła przednie 200x50 ( 8")
• koła tylne 12”
• tapicerka tekstylna
• boczek z osłoną z plexi oraz regulowanym na wysokość
podłokietnikiem
• zdejmowane i odchylane podnóżki
OPCJE:
• regulacja kąta oparcia do 30°
• różnorodność końcówek joysticka
• tapicerka oparcia z regulacją napiętości pasami
• oświetlenie
• pas bezpieczeństwa
• zagłówek
• podnóżki z ręczną regulacją kąta
• tapicerka z tkaniny oddychającej

6
Prędkość max (km/h)
43
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
38-50/ 43-55
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
43
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
40
Wysokość oparcia pleców bez poduszki (cm)
91
Wysokość całkowita wózka (cm)
36-50
Długość podudzia : min/ max (cm)
19-30
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
3 lub 6
Grubość poduszki siedziska (cm)
51
Przednia wysokość siedziska (cm)
59/70
Szerokość całkowita wózka (cm)
110/79
Długość całkowita wózka z /bez podnóżków (cm)
67/40
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

Wysokość wózka do transportu (cm)
Rozmiar kółek przednich
Rozmiar kółek tylnych
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
Promień skrętu (cm)
Zasięg* (km)
Waga użytkownika (kg)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Moc silników (W)
Zakres regulacji kąta oparcia

51/91
8"
12,5"
6
100
30
do 120
2 x 45
2 x 180
do 30°

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

Katalog wózków elektrycznych 2020

ichair basic

wózek inwalidzkio napędzie
elektrycznym

nr katalogowy 1.609
CECHY PRODUKTU:
• stała rama
• prędkość 10 km/h
• oświetlenie
• koła przednie 9”
• koła tylne 12,5”
• tapicerka czarna
• kolor ramy srebrny
• uchwyt joysticka z regulacją długości, wysokości, odchylany
• ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska
• boczek z regulowanym na wysokość podłokietnikiem
• regulacja szerokości (między boczkami) do 55 cm
• regulacja głębokości 40-53 cm
• poduszka 6 cm
OPCJE:
• podnóżek z regulacją kąta do wyprostu nogi
• pas bezpieczeństwa
• zagłówek
• tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami
• oddychająca tapicerka pleców
• anatomiczne siedzisko typu Ergoseat

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Długość podudzia : min/ max (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Grubość poduszki siedziska (cm)
Przednia wysokość siedziska (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

10
43
43- 55
40, 43, 46, 49, 53
50
94, 98, 101
28- 43
24- 35
3 lub 6
44, 48, 51
59
110/84
81/45

Wysokość wózka do transportu (cm)
Rozmiar kółek przednich
Rozmiar kółek tylnych
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
Promień skrętu (cm)
Zasięg* (km)
Waga użytkownika (kg)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Moc silników (W)
Zakres regulacji kąta siedziska
Zakres regulacji kąta oparcia

60
9"
12,5"
6
84
25
do 120
2 x 50
2 x 180
0° do +10°
-10° do +30°

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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ichair mc2

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy 1.611
CECHY PRODUKTU:
• wózek pokojowy z tylną amortyzacją na sprężynach
• prędkość 6 km/h
• tapicerka tekstylna
• koła przednie 9”, tylne 12,5” z felgą aluminiową
• akumulatory żelowe 50Ah
• boczek z osłoną ubrania oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem
• zdejmowane i odchylane podnóżki
• ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska
• napęd tylny
OPCJE:
• mocniejsze akumulatory 73Ah
• prędkość 10 km/h
• elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia
• anatomiczne siedziska
• różnorodność końcówek joysticka
• rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD
• pas bezpieczeństwa
• elektryczna regulacja wysokości siedziska
• elementy stabilizacji
• zagłówek i stolik terapeutyczny
• dodatkowe sterowanie dla opiekuna

Prędkość max (km/h)
6/ 10
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
38, 43, 48, 53
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
+12
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
40, 43, 46, 49, 53, 56
Wysokość oparcia pleców (cm)
45, 50
Wysokość całkowita wózka (cm)
89 - 103
Długość podudzia : min/ max (cm)
28-43
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
24- 35
Grubość poduszki siedziska (cm)
3 lub 6
Przednia wysokość siedziska (cm)
44, 46, 48, 50, 51, 53
Szerokość całkowita wózka (cm)
53/59
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
113/83
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)
83/45

Wysokość wózka do transportu (cm)
57
Rozmiar kółek przednich
9"/10"
Rozmiar kółek tylnych
12"/14"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
7
Promień skrętu (cm)
84
Zasięg* (km)
40
Waga użytkownika (kg)
do 160
Pojemność akumulatorów (Ah)
2x50/2x73
Moc silników (W)
2x180/2x300/2x350
Zakres regulacji kąta siedziska
0° do +10° lub -2° do +26°/0° do +50°(e)
Zakres regulacji kąta oparcia
-2° do +30° lub -10° do +50°(e)

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

Katalog wózków elektrycznych 2020

ichair mc3
nr katalogowy 1.612
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wózek inwalidzki
o napędzie
elektrycznym

CECHY PRODUKTU:
• wózek elektryczny terenowo-pokojowy
• prędkość 6 km/h
• akumulatory żelowe 50 Ah
• tapicerka tekstylna
• odchylane i zdejmowane podnóżki
• podwójna amortyzacja sprężynowa z regulacją
• boczek z osłoną ubrania i regulowanym na wysokość podłokietnikiem
iem
• koła przednie 10”, tylne 14”; z felgą aluminiową
• oświetlenie
• ręczna regulacja kąta siedziska i oparcia
• elementy stabilizacji
• śpiwór
OPCJE:
• mocniejsze akumulatory 73Ah
• prędkość 10 km/h
• elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia
• anatomiczne siedziska
• różnorodność końcówek joysticka
• rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCd
• pas bezpieczeństwa
• zagłówek i stolik terapeutyczny
• dodatkowe sterowanie dla opiekuna
• elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda)
Prędkość max (km/h)
6/ 10
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
38, 43, 48, 53
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
+ 12
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
40, 43, 46, 49, 53, 56
Wysokość oparcia pleców (cm)
45, 50
Wysokość całkowita wózka (cm)
81- 102
Długość podudzia : min/ max (cm)
28- 43
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
24- 45
Grubość poduszki siedziska (cm)
3 lub 6
Przednia wysokość siedziska (cm)
46, 49, 52
Szerokość całkowita wózka (cm)
63
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
87/117
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)
108/63

Wysokość wózka do transportu (cm)
59
Rozmiar kółek przednich
10"
Rozmiar kółek tylnych
14"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) 7
Promień skrętu (cm)
90
Zasięg* (km)
40
Waga użytkownika (kg)
do 160
Pojemność akumulatorów (Ah)
2x50/ 2x73
Moc silników (W)
2x180/ 2x300/ 2x350
Zakres regulacji kąta siedziska
0° do +10° lub -2° do +33° (e)
Zakres regulacji kąta oparcia
-10° do +30° lub -10° do +50° (e)

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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ichair Rs

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy 1.615
CECHY PRODUKTU:
• napęd tylny
• prędkość do 13,5 km/h
• wózek terenowo-pokojowy
• koła przednie 10” koła tylne 15”
• silnik do 350 W
• anatomiczne siedzisko ErgoSeat
• ręczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia
• regulowana głębokość oraz szerokość siedziska
• elektronika R-NET z wyświetlaczem LED
• amortyzacja
• bagażnik rurkowy
• pas bezpieczeństwa
• tapicerka z tkaniny dystansowej
• oświetlenie
• boczki wpinane z regulacją np. podłokietnika
OPCJE
• elektryczna regulacja kąta oparcia i siedziska
• podnóżki z ręczną lub elektryczną regulacją kąta
• system ESP
• elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD
• niestandardowe systemy sterowania oraz końcówki joysticka
(patrz: sterowanie niestandardowe)

6/ 13
Prędkość max (km/h)
38, 43, 48, 53
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
+ 12
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
40, 43, 46, 49, 53, 56
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
45, 50
Wysokość oparcia pleców (cm)
81-103
Wysokość całkowita wózka (cm)
35- 50
Długość podudzia : min/ max (cm)
18- 29
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
3 lub 6
Grubość poduszki siedziska (cm)
46, 50, 53
Przednia wysokość siedziska (cm)
63,5/70
Szerokość całkowita wózka (cm)
113/83
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
100/60
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

Wysokość wózka do transportu (cm)
59-66
Rozmiar kółek przednich
10"
Rozmiar kółek tylnych
14"/15"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
6
Promień skrętu (cm)
84
Zasięg* (km)
40
Waga użytkownika (kg)
do 160
Pojemność akumulatorów (Ah)
2x73
Moc silników (W)
2 x 300/2x350
Zakres regulacji kąta siedziska
0° do +10° lub -2° do +26°/0° do +50°(e)
Zakres regulacji kąta oparcia
-10° do +30° lub -10° do +50°(e)

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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ichair front

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy 1.613
CECHY PRODUKTU:
• wózek terenowo-pokojowy z przednim napędem
• koła przednie zabezpieczające
• amortyzacja
• koła przednie 14”
• koła tylne, skrętne 9”
• oświetlenie
• elektronika R-NET
• ręczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia
• regulacja szerokości i głębokości siedziska
• boczki z regulacją wysokości i głębokości podłokietnika
• podnóżek zdejmowany i odchylany
• stopień podnóżka dzielony
OPCJE:
• system ESP
• elementy stabilizacji
• dodatkowe modele siedzisk
• elektryczna regulacja kąta siedziska i oparcia
• elektryczna lub ręczna regulacja kąta podnóżka
• podnóżek centralny
• prędkość 10 km/h

Prędkość max (km/h)
6/ 10
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
38, 43, 48, 53
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
+ 12
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
40, 43, 46, 49, 53, 56
Wysokość oparcia pleców (cm)
45, 50
Wysokość całkowita wózka (cm)
89- 101
Długość podudzia : min/ max (cm)
28- 45
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
24- 35
Grubość poduszki siedziska (cm)
3 lub 6
Przednia wysokość siedziska (cm)
44, 48, 51
Szerokość całkowita wózka (cm)
63
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
113/91
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)
108/65

Wysokość wózka do transportu (cm)
61
Rozmiar kółek przednich
14"
Rozmiar kółek tylnych
9"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
6
Promień skrętu (cm)
65
Zasięg* (km)
40
Waga użytkownika (kg)
do 160
Pojemność akumulatorów (Ah)
2 x 50/ 2 x 73
Moc silników (W)
2 x 220/ 2 x 300
Zakres regulacji kąta siedziska
4° do +10° lub 4° do +26°/0° do +50°(e)
Zakres regulacji kąta oparcia -10° do +30 ° lub -10° do +50°(e)

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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ichair orbit
nr katalogowy 1.618
CECHY PRODUKTU:
• wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym z napędem środkowym
• optymalizacja zwrotności oraz wysoka stabilność podnosi precyzje
• manewrowania wózkiem nawet w małych pomieszczeniach
• idealny dla mobilności w pracy oraz w domu
• oś obrotu wózka pokrywa się z linią kręgosłupa użytkownika
• wysokiej klasy amortyzacja podnosi komfort użytkowania wózka na zewnątrz
• zastosowanie podnóżka centralnego umożliwia uzyskanie kąta 90° w kolanach
• tylne koła skrętne a zarazem podporowe w wersji pojedynczej lub podwójnej
• ręczna regulacja kąta siedziska oraz oparcia pleców
• szeroka gama boczków z profilowanymi podłokietnikami
• możliwość zastosowania podnóżków standardowych lub podnóżka centralnego
• oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami
• wiele kolorów ramy oraz tapicerki

6/10
Prędkość max (km/h)
38, 43, 48, 53
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
+12
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
40, 43, 46, 49, 53, 56
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
45, 50
Wysokość oparcia pleców (cm)
87-101
Wysokość całkowita wózka (cm)
28-45
Długość podudzia : min/ max (cm)
24-35
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
3 lub 6
Grubość poduszki siedziska (cm)
43, 44, 46,5, 47,5, 50, 51
Przednia wysokość siedziska (cm)
68
Szerokość całkowita wózka (cm)
125/93
Długość całkowita wózka z /bez podnóżkami (cm)
125-165/80-120
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

Wysokość wózka do transportu (cm)
63
Rozmiar kółek przednich
8"
Rozmiar kółek tylnych
12,5"/14"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
6
Promień skrętu (cm)
80
Zasięg* (km)
40
Waga użytkownika (kg)
do 160
Pojemność akumulatorów (Ah)
2 x 50, 2 x 73
Moc silników (W)
2 x 180, 2 x 350
Zakres regulacji kąta siedziska
1, 4, 7, 10/ 0 do 30/ 0 do 50(e)
Zakres regulacji kąta oparcia
-10° do +30°/-10° do +50°(e)

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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OPCJE:
• prędkość 10km/h
• wzmocnione silniki 350W
• mocniejsze akumulatory bezobsługowe
• koła napędowe 14”
• elektryczna regulacja kąta siedziska oraz kąta oparcia do 50*
• elektryczna regulacja tylnej wysokości siedziska (pomoc do wstania z wózka)
• elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda) do +30cm
• elektryczna regulacja kąta podnóżka (standardowego oraz centralnego)
• szeroka oferta siedzisk
• elektronika R-Net z Bluetooth, IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem panelu sterowania
• niestandardowe końcówki joysticka dla potrzeb użytkownika
• szeroka gama niestandardowych systemów sterowania (palcem, brodą, zewnętrzne panele sterowania)
• bogate wyposażenie dodatkowe wózka

Eletryczna regulacja kąta tylnej
części siedziska
(pomoc w postawieniu osoby)
kod 4118
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ichair XXl

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy 1.614
CECHY PRODUKTU:
• wózek pokojowy z tylną amortyzacją na sprężynach
• prędkość 6 km/h i 10km/h
• siedzisko profilowane ErgoSeat
• koła przednie 10”, tylne 14” z felgą aluminiową
• akumulatory żelowe 73 Ah
• oświetlenie
• boczek z osłoną ubrania oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem
• zdejmowane i odchylane podnóżki
• ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska
• elektronika R-Net z wyświetlaczem diodowym
OPCJE:
• prędkość 10 km/h
• elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia
• różnorodność końcówek joysticka
• rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD
• pas bezpieczeństwa
• zagłówek
• stolik terapeutyczny

6/10
Prędkość max (km/h)
53, 58
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
+12
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
43, 46, 49, 53, 56, 60
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
53, 57
Wysokość oparcia pleców (cm)
99- 113
Wysokość całkowita wózka (cm)
37- 51
Długość podudzia : min/ max (cm)
17- 28
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
3 lub 6
Grubość poduszki siedziska (cm)
46, 51, 56
Przednia wysokość siedziska (cm)
68- 92
Szerokość całkowita wózka (cm)
115- 85
Długość całkowita wózka z/bez podnóżkami (cm)
130/90
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

Wysokość wózka do transportu (cm)
65
Rozmiar kółek przednich
10"
Rozmiar kółek tylnych
14"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
6
Promień skrętu (cm)
95
Zasięg* (km)
35
Waga użytkownika (kg)
do 200
Pojemność akumulatorów (Ah)
2 x 73
Moc silników (W)
2 x 300, 2 x 350
Zakres regulacji kąta siedziska
0° do + 10°/ 0° do +22°(e)
Zakres regulacji kąta oparcia
-10° do +30°/ -10° do +50°(e)

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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ICHAIR SKY
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wózek inwalidzki
walidzki
o napędzie
ie elektrycznym

nr katalogowy 1.620
CECHY PRODUKTU:
• wózek ze środkowym napędem
• regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej
• pionizacja użytkownika z każdej pozycji
(siedząca, leżąca, półleżąca)
• elektryczna regulacja kąta siedziska do 40°
• automatyczne dopasowanie się siedziska podczas regulacji
ulacji
kąta siedziska i oparcia
• podnóżek centralny
• komfortowa tapicerka siedziska standardowego
• mocne silniki 2x350W
• wysokiej klasy elektronika R-Net z wyświetlaczem LCD,, Bluetooth i IR
• tylne kółko podporowe na amortyzacji
• oświetlenie drogowe z kierunkowskazami

Opcja pionizacji
pionizacj użytkownika
OPCJE:
• prędkość 10 km/h
• podnóżek centralny z elektryczną regulacją długości podudzia
odudzia
• mocniejsze akumulatory bezobsługowe
• szeroka oferta sterowań niestandardowych
(broda, palec, mini joystick)
• bogate wyposażenie opcji dodatkowych

Prędkość max (km/h)
6/10
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
43 (regulacja 40 - 48)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
48 (regulacja 45 - 53)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5
Wysokość oparcia pleców (cm)
54
Wysokość całkowita wózka (cm)
99 - 106
Długość podudzia : min/ max (cm)
25 - 43,5
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
20 - 35
Grubość poduszki siedziska (cm)
3 lub 6
Przednia wysokość siedziska (cm)
45, 48,5, 52
Szerokość całkowita wózka (cm)
64
Długość całkowita wózka z/bez podnóżkami (cm)
109,5
Waga wózka z/ bez akumulatorami (kg)
173/130

Wysokość wózka do transportu (cm)
88
Rozmiar kółek przednich
7"
Rozmiar kółek tylnych
14"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
6
Promień skrętu (cm)
64
Zasięg* (km)
40
Waga użytkownika (kg)
do 140
Pojemność akumulatorów (Ah)
2 x 60, 2 x 73
Moc silników (W)
2 x 350
Zakres regulacji kąta siedziska
0° do 40°/ funkcja pionizacji
Zakres regulacji kąta oparcia
+90° do +150°

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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ichair mcs junior

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy 1.616
CECHY PRODUKTU:
• prędkość 6 km/h
• kompaktowy wózek pokojowo-terenowy
• amortyzacja tylna
• szerokosć siedziska 30 - 40 cm
• regulacja głębokości siedziska w zakresie 30 - 40 cm
• ręczna regulacja kąta siedziska i oparcia
• podnóżek zdejmowany i odchylany
• stopień podnóżka jednoczęściowy
• oświetlenie
• koła przednie 8” lub 9”
• koła tylne 12,5”
OPCJE:
• prędkość 10 km/h
• elektryczna regulacja kąta siedziska i oparcia
• elektryczna regulacja wysokości siedziska (+20)
• podnóżek centralny
• sterowanie dla opiekuna
• specjalne system sterowania oraz końcówki joysticka
(patrz: sterowanie niestandardowe)

Prędkość max (km/h)
6/10
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
30, 34, 38
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
+6
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
30, 33, 37, 40
Wysokość oparcia pleców (cm)
39, 44
Wysokość całkowita wózka (cm)
81-92,5
Długość podudzia : min/ max (cm)
25- 30
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) 18- 25
Grubość poduszki siedziska (cm)
3 lub 6
Przednia wysokość siedziska (cm)
42, 43,5, 44, 45, 45,5, 47
Szerokość całkowita wózka (cm)
59
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
97/79
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)
89/45

Wysokość wózka do transportu (cm)
61
Rozmiar kółek przednich
8" lub 9"
Rozmiar kółek tylnych
12,5"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
6
Promień skrętu (cm)
84
Zasięg* (km)
40
Waga użytkownika (kg)
do 75
Pojemność akumulatorów (Ah)
2 x 50, 2 x 75
Moc silników (W)
2 x 180, 2 x 300
Zakres regulacji kąta siedziska
0° do +10°/ 0° do +22°
Zakres regulacji kąta oparcia
-10° do +30°/-10° do +30°

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy 3.322
CECHY PRODUKTU:
• wózek elektryczny terenowy z przednim napędem
• komfortowy fotel profilowany
• płynna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej
• regulacja skokowa kąta siedziska
• pełna amortyzacja i oświetlenie
• koła z ogumieniem bieżnikowanym i aluminiową felgą
• podłokietniki odchylane i z regulacją kąta i wysokości
• odchylane i zdejmowane podnóżki
• płynna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej (siedzisko ErgoStar)
• regulacja podpory odcinka lędźwiowego (siedzisko ErgoStar)
OPCJE:
• prędkość 15 km/h
• akumulatory żelowe 125 Ah
• różnorodność siedzisk anatomicznych
• duży wybór końcówek joysticka
• elektryczna regulacja kąta oparcia i siedziska
• dodatkowe sterowanie dla opiekuna
• pas bezpieczeństwa
• zagłówek i stolik terapeutyczny
• boczek z osłoną ubrania
• rozbudowana elektronika z wyświetlaczem LCD
• podnóżki z ręczną lub elektryczną regulacją kąta
Prędkość max (km/h)
6/10/15
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
50 (ErgoStar)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
43, 48 (ErgoSeat) + 12
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
50 (ErgoStar)
Wysokość oparcia pleców (cm)
64 (ErgoStar)
Wysokość całkowita wózka (cm)
122- 125
Długość podudzia : min/ max (cm)
38- 40
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
19- 25
Grubość poduszki siedziska (cm)
3 lub 6
Przednia wysokość siedziska bez poduszki (cm)
58/ 61
Szerokość całkowita wózka (cm)
68
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
116/103
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)
150/105

Wysokość wózka do transportu (cm)
72-80
Rozmiar kółek przednich
14"
Rozmiar kółek tylnych
13"
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
11
Promień skrętu (cm)
120
Zasięg* (km)
do 70
Waga użytkownika (kg)
do 150
Pojemność akumulatorów (Ah)
2 x 79, 2 x 107, 2 x 125
Moc silników (W)
1x 950
Zakres regulacji kąta siedziska
+4° do +12°/5° do +20°
Zakres regulacji kąta oparcia
Ergostar do 180°
ErgoSeat 0° do 30°/-10° do +50°

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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MINI

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy: W4026
CECHY PRODUKTU:
• wózek inwalidzki drogowy typu SKUTER
• łatwa obsługa; prosty i intuicyjny panel sterowania
• innowacyjny design
• łatwy demontaż akumulatorów
• możliwość ładowania akumulatorów po wymontowaniu z
wózka
• łatwe składanie wózka do transportu bez konieczności użycia
kluczy
• oświetlenie drogowe
• zderzaki chroniące przed uderzeniem obudową wózka
• kółka 9”; felga aluminiowa
• regulacja wysokości siedziska
• siedzisko obrotowe z blokadą
• siedzisko z odchylanymi podłokietnikami
• regulacja kąta kolumny kierowniczej
• koszyk na zakupy montowany na kolumnie kierowniczej
ZASTOSOWANIE:
Wózek z przeznaczeniem dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)
Prześwit (cm)

7
41
41-51
39
37
102
17
51
110
53/49
5,5

Wysokość wózka do transportu (cm)
Rozmiar kółek przednich
Rozmiar kółek tylnych
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
Promień skrętu (cm)
Zasięg* (km)
Waga użytkownika (kg)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Moc silników (W)

54
9"
9"
5
165"
18
120
2x20
200

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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rider II

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy: W 4025
CECHY PRODUKTU:
• obrotowy fotel regulowany w płaszczyźnie poziomej
• regulacja kąta nachylenia oparcia
• regulowany kąt ustawienia kierownicy
• pełne oświetlenie drogowe (LED)
• komplet lusterek wstecznych
• koszyk zakupowy
• pas zabezpieczający przed wypadnięciem
• zagłówek
• hamulce elektromagnetyczne
• zderzak przedni i tylny
• sprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego
• kompaktowe gabaryty
• koła przednie: 11,5”
• tylne koła: 11,5”
ZASTOSOWANIE:
Wózek z przeznaczeniem dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Wysokośc siedziska (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

12
46
52-62
42
51
108
20
45
60
127
92/60

Wysokość wózka do transportu (cm)
Rozmiar kółek przednich
Rozmiar kółek tylnych
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
Promień skrętu (cm)
Zasięg* (km)
Waga użytkownika (kg)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Moc silników (W)
Prześwit (cm)

64
11,5"
11,5"
11
124"
25
120
2 x 40
400
6,5

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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cruiser II

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy PW4028
CECHY PRODUKTU:
• nowoczesny design
• obrotowy fotel, regulowany w płaszczyźnie poziomej
• regulacja kąta nachylenia oparcia
• regulowany kąt ustawienia kierownicy
• komplet lusterek wstecznych
• koszyk zakupowy
• pas zabezpieczający przed wypadnięciem
• zagłówek
• pełne oświetlenie drogowe
• hamulce elektromagnetyczne
• sprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego
• przedni i tylny zderzak
• koła przednie: 13”
• tylne koła: 13”
• pełna amortyzacja (4 amortyzatory)

ZASTOSOWANIE:
Wózek z przeznaczeniem dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Prędkość max (km/h)
15
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
47
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
49-58
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
43,5
Wysokość oparcia pleców (cm)
50
Wysokość całkowita wózka (cm)
112
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) 19
Wysokość siedziska (cm)
53
Szerokość całkowita wózka (cm)
64
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
148
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)
134/99

Wysokość wózka do transportu (cm)
Rozmiar kółek przednich
Rozmiar kółek tylnych
Przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
Promień skrętu (cm)
Zasięg* (km)
Waga użytkownika (kg)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Moc silników (W)
Prześwit (cm)

64
13"
13"
11
165"
30
140
2 x 55
800
7,5

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

27

hunter plus

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy W 4029
CECHY PRODUKTU:
• pełna amortyzacja (4 amortyzatory)
• regulowana wysokość siedziska
• regulowany w płaszczyźnie poziomej i pionowej obrotowy fotel
• regulowany kąt nachylenia oparcia
• komplet lusterek wstecznych
• pełne oświetlenie drogowe (ledowo-żarówkowe)
• hamulce elektromagnetyczne
• kosz zakupowy
• tylne kółka antywywrotne
• koła przednie: 13”
• koła tylne: 13”
• płynna regulacja prędkości
• prześwit: 12 cm
• waga bez akumulatorów: 99 kg

ZASTOSOWANIE:
Wózek z przeznaczeniem dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość całkowita wózka (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Wysokość siedziska (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

14
47
49-58
43,5
50
112
19
51
70
142
155/109

Wysokość wózka do transportu (cm)
Rozmiar kółek przednich
Rozmiar kółek tylnych
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
Promień skrętu (cm)
Zasięg* (km)
Waga użytkownika (kg)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Moc silników (W)
Prześwit (cm)

64
13"
13"
13
165"
50
140
2 x 75
1400
7

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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cityliner 409

wózek inwalidzki o napędzie
elektrycznym

nr katalogowy : 1.254
CECHY PRODUKTU:
• alufelgi
• 2 x lusterka
• regulwana i blokowana kolumna kierownicy
• komfortowe siedzisko z regulacja kąta oparcia, regulacją głębokości
i obracane o 360°
• regulacja szerokości siedziska poprzez płynną regulację podłokietników
• bardzo prosta i intuicyjna obsługa
• dwustronne dźwignie do obsługi palcem lub kciukiem
• mechaniczne zwolnienia hamulca sprężynowego
• prosty w obsłudze panel sterujący z regulatorem prędkości
• podwójna dźwignia do prowadzenia wózka jedną ręką (palcem lub kciukiem)
• oświetlenie LED w tym: kierunkowskazy, światła awaryjne i STOP
• płynna regulacja prędkości maksymalnej
• klakson
• ładowarka
ZASTOSOWANIE:
Wózek z przeznaczeniem dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Prędkość max (km/h)
Szerokość siedziska po tapicerce (cm)
Szerokość siedziska między boczkami (cm)
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)
Wysokość oparcia pleców (cm)
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm)
Przednia wysokość siedziska (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)
Długość całkowita wózka z podnóżkami/bez (cm)
Waga wózka z akumulatorami/ bez (kg)

8
45
45 - 67
41
45
160/240
66
61
120
91/72

Wysokość wózka do transportu (cm)
60
Rozmiar kółek przednich (cm)
26
Rozmiar kółek tylnych (cm)
26
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)
8
Promień skrętu (cm)
160
Zasięg* (km)
35
Waga użytkownika (kg)
136
Pojemność akumulatorów (Ah)
12Ah 2 x 35Ah
Moc silników (W)
210

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od
terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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STreet Warrior Q5-5
nr katalogowy Q5
CECHY PRODUKTU:
• możliwość wyboru spośród 3 rodzajów złączek
• złącza do wózków z ramą stałą (2 rodzaje) oraz składaną
Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.

Prędkość max (km/h)
Zasięg (km)
Średnica koła przedniego
Moc silnika (W)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Waga dostawki (kg)

10
20
8"
300
36V/210 (lit.)
8

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta,
ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak
również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg
dotyczy warunków laboratoryjnych!

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym
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STreet Warrior q1-10

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy: Q1-10
CECHY PRODUKTU:
• możliwość wyboru złącza do wózków
z ramą stałą oraz składaną
Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.

Prędkość max (km/h)
Zasięg (km)
Średnica koła przedniego
Moc silnika (W)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Waga dostawki (kg)

13,5
30
10"
500
36V/12(lit.)
14

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta,
ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak
również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg
dotyczy warunków laboratoryjnych!
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STreet Warrior Q3-12

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy Q3-12

CECHY PRODUKTU:
• możliwość wyboru złącza do wózków
z ramą stałą oraz składaną

Prędkość max (km/h)
Zasięg (km)
Średnica koła przedniego
Moc silnika (W)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Waga dostawki (kg)

Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.

25
30
12"
400
36V/16 (lit.)
28

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta,
ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak
również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg
dotyczy warunków laboratoryjnych!
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Wózki elektryczne

STreet Warrior Q2-16

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym

nr katalogowy Q2-16
CECHY PRODUKTU:
• możliwość wyboru złącza do wózków
z ramą stałą oraz składaną
Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.

Prędkość max (km/h)
Zasięg (km)
Średnica koła przedniego
Moc silnika (W)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Waga dostawki (kg)

25
30
16"
400
36V/6(lit.)
22

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta,
ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności,
jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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WAY

wózek inwalidzki specjalny
z napędem tylnym

nr katalogowy: DRVK0M
CECHY PRODUKTU:
• możliwość wyboru złącza do wózków
z ramą stałą oraz składaną
• mocowany z tyłu wózka
Poniższe zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.

Prędkość max (km/h)
Zasięg (km)
Średnica koła
Moc silnika (W)
Pojemność akumulatorów (Ah)
Waga dostawki (kg)

7,5
x
10"
400
24V/6,6(lit.)
7

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta,
ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności,
jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
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Wózki elektryczne

dodtaki i opcje

Siedzisko standardowe
kod 738/737

Siedzisko Recaro

Stoipień podnóżka centralny

wózki Meyra / Vitea Care w zależności od modelu

Oparcie pleców z napiętościa
pasami
kod 736

Siedzisko Ergostar
kod 961/24

Podnóżek standardowy
jednocześciowy
kod 93

Podnóżek z ręczną regulacją
kąta, podnóżek dzielony
kod 92

Winda
kod 27

Regulacja kąta nachylenia
oparcia
kod 25

Siedzisko Ergoseat
kod 948/949

Podnóżek z elektryczną
regulacją kąta
kod 86

Regulacja kąta nachylenia
siedziska
kod 118
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Panel sterujący VR2
kod 408

Panel sterujący R-NET
kod 415

Boczek i podłokietnik standardowy
kod 106

Podłokietnik wydłużony
kod 21

Moduł OMNI
kod 839

Sterowanie brodą odchylanie
ręcznie lub elektrycznie
kod 702/415

Panel sterujący R-NET z
wyświetlaczem LCD
kod 416
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Panel sterujący R-NET z wyświetlaczem
LCD, bluetooth, IR, czujnik zmierzchu
kod 398

Podłokietnik wgłębiony
kod 4960

Podłokietnik profilowany
dla Hemiplegików
kod 702/415

Sterowanie dla opiekuna
kod 4789

Touchdrive sterowanie
palcem
kod 702/415
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dodtaki i opcje

Końcówka joisticka- grzybek
kod 4589

Końcówka joisticka
kod 734

Uchwyt na telefon
kod 782

wózki Meyra / Vitea Care w zależności od modelu

Końcówka joisticka

Końcówka joisticka- piłka twarda
4590

Peloty boczne
Ergoseat Pro

Końcówka joisticka
kod 556

Końcówka joisticka- młoteczek
kod 4591

Pas biodrowy
kod 833

Końcówka joisticka

Uchwyt na kule
kod 970

Zagłówek do Ergoseat
kod 913
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Poduszka zwężająca siedzisko
kod 959

Pasy odwodzące nogi
DK-1

Klik krokowy twardy
kod 590

Klin krokowy miękki z poduszką
siedziska
kod DK-2

Kamizelka stabilizująca
kod OD-6

Pas 4-ro punktowy
kod OD-7

Stolik mocowany na
podłokietniki
kod 930

Peloty boczne
kod 954/957

Śpiwór
kod 3075902

Ocieplacz na nogi
kod DW-10
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Nasi przedstawiciele
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Dyrektor handlowy
Marcin Hałas
tel. 603 896 799
e-mail: mhalas@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE,
ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE,
OPOLSKIE

Rafał Piechocki
tel. 609 112 731
e-mail: rpiechocki@mdh.pl

Marcin Schiller
tel. 609 114 513
e-mail: mschiller@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE,
KUJAWSKO-POMORSKIE,
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE,
PODKARPACKIE

Grzegorz Bronikowski
tel. 609 112 596
e-mail: gbronikowski@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE,
PODLASKIE
Artur Szustek
tel. 607 877 108
e-mail: aszustek@mdh.pl

Krystian Zamojski
tel. 697 068 605
e-mail: kzamojski@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Damian Surlej
tel. 695 120 381
e-mail: dsurlej@mdh.pl

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE,
ŚWIĘTOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE,
PODKARPACKIE, ŚLĄSKIE

Dariusz Kowalczyk
tel. 663 903 414
e-mail: dkowalczyk@mdh.pl

Anna Figura
tel. 695 120 416
e-mail: afigura@mdh.pl

MEYRA
Manager Marki Meyra
Piotr Szarliński
tel. 502 278 534
e-mail: pszarlinski@meyra.com.pl

