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SALSA R2  //  elektrisk rullestol
Maks. brukervekt: 140 kg

Svinghjulstørrelser: 9" (std) og 10"

Drivhjulstørrelser: 12" og 14" (std)

Setebredde: 41 – 51 cm

Setedybde: 41 – 51 cm

Maks. hastighet: 10 km/t (6 km/t som valgmulighet)

Maks. kjørelengde (ISO 7176-4): 40 km (med 70 Ah =std) eller 32 km ved 60Ah

Batteristørrelse: 70Ah (std) eller 60Ah

Maks helling: 8° (14%)

Totalbredde: 64 cm (m/14" hjul - std)  62 cm (m/12" hjul) 

Totallengde /Snudiameter: 105 cm / ca 120cm

Maks. kantklatring: 10 cm (med kantklatrer)

Farger: 3 farger (rød (std), blå & hvit)

Transport i bil (ISO 7176-19): 4 punkts stroppfeste & Dahl docking system

For ytterligere informasjon om valgmuligheter og tilbehør, se vårt Bestillingsskjema på våre 
websider.
Du kan lese dette dokumentet i større format som pdf-fil på www.SunriseMedical.no
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KOMPAKT OG  
KRAFTIG



// FLERE ELEKTRISKE SETEFUNKSJONER 

Det finnes både manuelle og elektriske setefunksjo-
ner til Salsa R2. Som standard leveres den med en 
tiltmodul som endrer tyngdepunktet ved tilting. Den 
kan også fås med kombinert tilt-/seteløftmodul der 
du i tillegg til setetilt (0°-30°) får seteløft på 0-30 cm. 

Ryggen kan vinkelreguleres manuelt (standard) eller 
som elektrisk funksjon (tilbehør)  

Stolen har som standard VR2 kontrollsystem som kan 
håndtere inntil 2 aktuatorer. Ved bytte til R-Net eller 
benytte swithcbokser kan du lett tilpasse den til å 
håndtere flere elektriske funksjoner. Snakk med oss 
om beste utstyr til den enkeltes behov.

>  Enkel forflytning  
Det smarte designet på det oppfellbare 
armlenet gjør det enkelt å forflytte seg 
inn og ut av stolen. Armlenet kan trinn-
løst innstilles i høyde, dybde og vinkel.

 Bildet viser stolen med Jay Comfort  
 sittesystem med rygg og pute.



JUSTERBART 
SITTESYSTEM 

Salsa R2 er utstyrt med et fullt justerbart 
sittesystem. Som standard er Salsa R2 
utstyrt med Unistabil komfortrygg med 
god taktil støtte og en komfortabel Jay 
Easy Visco pute. Setebredde, setedybde, 
rygghøyde og ryggvinkel kan justeres. 
Alternative rygger og puter er svært lett 
å benytte. For eksempel en fast Jay 
J3-rygg egner seg meget godt i denne 
stolen. I tillegg finnes Jay Comfort sete-
system (se forrige side). For å få den 
perfekte sittestilling kan også armle-
nene innstilles til korrekt høyde og dyb-
de. 

Elektrisk tiltmodul  
(0° til 30°) .



Ny base med integrerte 
LED lys og blinklys 
(tilbehør)

Justerbar fjæring på 
drivhjulene.

4 punkts stroppefeste for 
transport i bil. Kan også 
leveres for feste med Dahls 
dockingsystem.

>  Stilig og kompakt understell. 
Leveres i rødt som standard, men 
også tilgjengelig i blått og hvitt.

// SALSA R2 ER GODKJENT FOR TRANSPORT  
I KJØRETØY 

Salsa R2 er godkjent i test i henhold til ISO 
7176-19 og er derfor godkjent for transport i 
kjøretøy.  

Testene er gjennomført både med stroppefeste 
(4-punktsfester) og som  Dahl docking system for 
et enda enklere transportfeste.



>  Utsvingbare benstøtter 
Som standard er Salsa R2 utstyrt med utsvingbare, 
70° benstøtter, som gjør det enkelt å komme ut og inn 
av stolen. Flere typer benstøtter finnes som tilbehør, 
også vinkelregulerbare, manuelle og elektriske.  

ØKER DIN MOBILITET - 
       INNE OG UTE!

Salsa R2 har god ytelse både innendørs 
og utendørs. Innendørs er det den kom-
pakte formen med lav setehøyde som 
sikrer god funksjonalitet. For utendørs 
kjøreglede er stolen utstyrt med kraftige 
4-pols motorer med en maks hastighet 
på 10km/t og justerbar fjæring. Dette 
gjør den sterk og komfortabel å kjøre 
utendørs.  

Lett tilgjengelig kontrollboks og batterier 
selv med bruker i stolen.

9" (std) eller 10" svinghjul

12,5" eller 14" (std) drivhjul

Batterier på 70 Ah (std) eller 60 Ah.



En kompakt kraftmaskin!

Som standard leveres Salsa R2 med:
■	 Bakhjulsdrevet understell

■ Elektrisk tilt 0-30°

■  Justerbart sete, regulerbar hodestøtte, Jay Easy 

Visco pute, Unistabil komfortrygg og hoftebelte.

■  Oppfellbare, lengde-, vinkel- og høyderegulerbare 

armlen. 

■ VR2 elektronikk

■ Justerbart tyngdepunkt

■ Styreboks med parallellforskyver

■ 70 Ah batterier og 10 Amp. lader

■ 70° Benstøtter, utsvingbare og avtakbare



TILPASS DIN RULLESTOL TIL EGNE BEHOV –  
SALSA R2 TILBYR EN REKKE VALGMULIGHETER.

FOR MER INFORMASJON OM VALGMULIGHETER, LES MER I 
SALSA R2 BESTILLINGSSKJEMA.

// ELEKTRISK TILTMODUL 
MED TYNGDEPUNKTS-
JUSTERING 

gir deg en tilt fra 0° til 
30° , tiltmodulen sørger 
for å opprettholde riktig 
tyngdepunkt ved tilting.

// ELEKTRISK RYGG-  
VINKLING

Manuell ryggvinkelregu-
lering som standard. 

Begge kan innstilles for 
30 graders vinkling 
mellom -5° og +30°.

// SIDESTØTTER

Multi-justerbare 
sidestøtter. 

// ELEKTRISK SETELØFT 

kan leveres som tilbehør til 
Salsa R2. 

Seteløft-funksjonen gir deg 
løft på 0 - 30 cm. 

// ELEKTRISK VINKELREGULE-
RING AV BENSTØTTENE

med lengdekompensering.

// GODT UTVALG ALTERNATIVE 
STYRESYSTEMER 

à  VR2 standard styresystem  
(inntil 2 aktuatorer)

à  Inntil 4 aktuatorer ved et 
separat styrepanel. 

à Dual kontroll
à  R-Net styreboks som 

tilbehør, der du har mulighet 
for å styre mange ulike 
funksjoner/enheter.


