
Elektriske funksjoner

Utendørs mestring
Med optimal stabilitet

Permobil X850 Corpus 3G JR er bygd for de som trenger utendørs 
mestring, god ytelse og høy komfort.

Kanskje du ønsker å kjøre til og fra skolen, eller ta en tur med venner.
Da vil X850 JR være det rette valget for deg.

Corpus sete er anatomisk utformet og gir høy komfort ved kjøring 
på krevende underlag. Setet følger også kroppens naturlige 
bevegelser ved stillingsendringer, noe som gir perfekt stabilitet og økt 
trygghetsfølelse.

Veltebøyle kan leveres som tilbehør

X850 Corpus® JR



permobil.no | Tel.  +47 67070400 | ks@permobil.com 

Farger Setetrekk

svart metallicblå metallic rød metallic

Fjæring
Robust justerbart fjærinssystem 
til bakhjul og uavhengig fjæring 
på framhjul.

Corpus 3G sete
Anatomisk utformet sete som 
gir høy komfort og perfekt 
stabilitet ved kjøring på 
krevende underlag. 

Totallengde   1260 - 1460 mm 
Totalbredde   720 mm 
Minimum transportlengde 1260 mm 
Setehøyde uten setepute 500 mm 
Totalvekt inkl. batterier 203 kg
Brukerens maks. vekt 136 kg 
Setebredde   420 – 570 mm
Setedybde   340 – 570 mm
Ryggstøttehøyde  370 – 670 mm
Ryggstøttebredde   360 – 510 mm
Armlenehøyde  justerbar 

Bredde mellom armlene  350– 480/480 – 580 mm
Batterikapasitet  2 x 97 Ah 
Kjørelengde (ISO 7176-4)  35 - 45 km 
Maksimumshastighet 10 km/t
Hindringshøyde  110 mm 
Elektrisk setetilt  15°  
Elektrisk seteløfter  200 mm  
Elektrisk ryggvinkelregulering 90° – 130°
Justerbar akselavstand man./el. 200 mm  
Manuell benstøtte jr. * 20 - 70°
ISO 7176-19  ja - kollisjonstestet
EN12182/EN12184 CE ja

Spesifi kasjoner

meshskai

Benstøtte JR.
X850 Corpus 3G JR leveres 
med høydejusterbar 
benstøtte.

Spesifi kasjonene er avhengig av rullestolens konfi gurasjon. For mer informasjon, ta kontakt med vår kundeservice.
* Manuell benstøtte er ikke tilgjengelig i kombinasjon med setevridning eller elektrisk justerbar akselavstand.

X8
50

CO
RP

U
S3

G
.2

01
90

22
7.

N
O

Bagasjekurv
Bagasjekurv kan leveres som 
tilbehør


