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Kompakt og smidig
Permobil M400 Corpus 3G er en midthjulsdrevet rullestol. Chassis kommer 
med et unikt lenkearmsystem som gir god stabilitet  og gjør det lett å komme 
over hindringer. Med sin kompakte størrelse har M400 en liten svingradius 
og tar seg godt frem på små steder. Corpus 3G setet har et ergonomisk 
design og gir god støtte, samtidig som det motvirker trykk. Setet leveres i 
36 størrelsesvarianter. M400 Corpus 3G kommer med R-net elektronikk. Det 
er mulig å legge inn foretrukne seteposisjoner, som gjør at disse kun er et 
knappetrykk unna.

Inkludert i stol utover NAV-krav: 
-Gliderygg  -Kjørelys    

-Veske på seterammen -Transportsekk ryggmontert

-Programmerbare setefunksjoner med minne-posisjoner og sekvens-programmering

NAV-krav til utstyr i post: 
-Elektrisk setetilt  -Elektrisk seteløfter               -Hodestøtte 

-Elektrisk benstøttevinkling -Elektrisk ryggvinkelregulering
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            PolstringFarger

Setetilt
50° standard. Mulighet å  
få -5° som tilbehør.
85° -175° ryggjustering.

Armlene
Innsvingbare armlener finnes 
som tilbehør.

Lenkearmsystem
Nytt lenkearmsystem med god 
fjæring, utnytter driv- og lenkehjul på 
en måte som gir bedre stabilitet ved 
hindertagning og ujevnt underlag. 

Benstøtte
Høyde regulerbar benstøtte.

Spesifikasjoner

Totallengde  1150 mm

Totalbredde  620 mm

Minimum transporthøyde  825 mm

Setehøyde uten setepute  440 mm

Setebredde 420 - 570 mm

Setedybde  370 - 570 mm

Ryggstøttehøyde  470 - 670 mm

Armlenehøyde  justerbar

Batterikapasitet  2 x 73 Ah 

Kjørelengde (ISO 7176-4)  35 km

Maksimum hastighet  10 km/t

Svingradius  510 mm

Hindringshøyde  60 mm 

Vekt inkl. batterier  177 kg

Maks brukervekt  136 kg 

Elektrisk seteløfter  0 - 200 mm

Elektrisk benstøttevinkling  85° - 170°

Setetilt  0° - 50 °

Elektrisk ryggvinkelregulering  85° - 175°

ISO 7176-19 ja - kollisjonstest 

EN12182/EN12184 CE         ja

Garanti 3 år
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Permobil AS, Industriveien 16, 1481 Hagan, NORGE, ks@permobil.com

Spesifikasjoner er avhengigav rullestolens konfigurasjon. For mer informasjon se bruksanvisningen, som kan lastes ned fra vår hjemmeside, eller kontakt kundeservice.


