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Sterk og pålitelig
Permobil M400 Corpus HD  er en sterk og pålitelig rullestol. Setet følger 
kroppens form for god komfort og optimal sittestilling. Rullestolen leveres 
med 28 setestørrelser. Ved å vinkle rygg og sete blir M400 Corpus 
HD en “hvilestol” uten forflytning. Ved bruk av benstøttereguleringen får 
man hevet beina over hjertehøyde, som gir flere helsefordeler som for 
eksempel å forebygge trykksår. Chassis er gjennomgående forsterket 
og har et godt fjæringsystem for optimal kjørekomfort. Rullestolen har 
brukervekt opp til 204 kg, med en hastighet på 8 km/t. 

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

-Transportsekk ryggmontert -Veske på seterammen  

-Programmerbare setefunksjoner med minne-posisjoner og sekvens-programmering

NAV-krav til utstyr i post: 
-Elektrisk setetilt  -Elektrisk ryggvinkelregulering  

-Hodestøtte
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Spesifikasjoner

Maks. brukervekt    204 kg

Maks hastighet     8 km/t

Kjørelengde (ISO 7176-4)    30 km

Bredde chassis     660 mm 

Totalbredde (inkl. setet)    760 - 860 mm  

Totallengde    1190 mm

Svingradius     560 mm

Hindringshøyde     60 mm

Batterikapasitet           2 x 73 Ah 

Elektronikk                R-net

Setebredde     470  -  620 mm

Setehøyde uten setepute   450 mm

Setedybde   495 - 645 mm (25mm steg)

Ryggstøttehøyde      540, 620 - 745 mm (25mm steg)

Ryggstøttebredde   510/560/610 mm

Armlener lengde     335/410/460 mm 

Elektrisk seteløfter   0 - 200 mm (fåes som tilbehør)

Elektrisk setetilt          0° — 45°

Elektrisk ryggvinkelregulering           85° — 150°

Elektrisk benstøttevinkling       85° — 175°

ISO 7176-19   ja - kollisjonstest

EN12182/EN12184 CE   ja

meshskai

PolstringFarger

Støtdempere
Støtdempere som justeres 
individuelt og sørger for  
mykere kjøring. 

Fotplater
Store og gode fotplater som 
kan vinkelreguleres.

Seteløfter
Seteløfter fåes som tilbehør til 
rullestolen.

Benstøtter
Elektrisk regulerte og 
robuste benstøtter.
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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.


