F5 Corpus®
Komfortabel mestring

F5 Corpus®

Komfortabel mestring
F5 Corpus med Agile fjæring er den ideelle rullestolen for aktive brukere som trenger en
komfortabel rullestol til kjøring på varierende underlag eller over lengre avstander. F5 har
også liten svingradius, som gjør den til en utmerket hybridrullestol for inn- og utendørs bruk.

Kvalitet og ytelse
Stadig bedre kvalitet og ytelse gir
våre brukere den påliteligheten,
stabiliteten og sikkerheten de har
behov for.
Agile fjæring sammen med silkemyk
kjøring gjør F5 til det beste valget
for brukere som trenger alternative
styringsfunksjoner eller brukere som
er sensitive for vibrasjoner og brå
bevegelser.

Corpus - det ultimate setesystemet
Bedre komfort, bekkenstilling og sidestabilitet er alle
viktige egenskaper ved de nye Corpus-seteputene.
Corpus-sete er nå betydelig forbedret, med en
tykkere ryggpute i mykere densitet, og en
sittepute med større fordypning til bekkenet.
Et nytt Stretch-Air TM putetrekk med
4-veis stretch forbedrer den myke og
komfortable sitteopplevelse.
Sammen med BodyNatural er Permobils
nye Corpus-sete det ultimate setesystemet for brukere opptil 150 kg.

BodyNatural
BodyNatural er et unikt system fra Permobil som
harmoniserer de elektriske setefunksjonene
med kroppens naturlige bevegelser.

Stretch-Air™ putetrekk

Personlig preg

Et mykt og komfortabelt stofftrekk med 4-veis stretch.

Velg blant 13 forskjellige chassisfarger,
som er fargebestandig over tid. Aksetfargene er
enkle å rengjøre og lette å bytte.

Mykere ryggpute
2 lag skumplast med mykere densitet,
som gir høyere komfort, større kontaktflate og bedre innsynkning i puten.

Sterkere ryggmotor
Active Reach
tilter setet opptil 45° fremover, og kan bedre
brukerens funksjonelle rekkevidden. Funksjonen
kan også bidra til en enklere forflytning inn
og ut av stolen.

Corpus® sittepute

gjør at brukere opptil 150 kg
kan trygt og rolig finne den
perfekte hvilestillingen.

Holder stolen ren

har fått ny form med større
fordypning til bekkenet. Dette gir
bedre innsynkning i puten, samt
økt stabilitet og god komfort.

Bakhjulsskjermer beskytter
rullestolen og brukeren
mot sprut og smuss.
(tilbehør)

Agile fjæring

Caster Glide svinghjul

Uavhengig fjæring på alle
hjul gir myk og jevn kjøring.
Dette er spesielt gunstig for
aktive brukere, eller brukere
som trenger alternative
styresystemer, som hode- og
hakestyring

gir gode kjøreegenskaper ved lave
hastigheter og perfekt stabilitet ved
høye hastigheter.

Tryggere kjøring etter
mørkets frembrudd
Nye energieffektive LED-lys med
svært god lysfordeling

Spesifikasjoner
Maks. hastighet

10 km/h

Vekt batterier 73 Ah

2x23 kg

Rekkevidde

25 km – 35 km*

Høyde, sete til gulv

450 mm

Maks. brukervekt

150 kg

Setehøyde (med elektrisk seteløfter)

450–800 mm

Forsering av hinder

70–80 mm

Setedybde

370–570 mm (25 mm steg)

Min. svingdiameter

1470 mm

Setebredde

420–570 mm (50 mm steg)

Snu i korridor

1200 mm

Ryggstøttebredde

360/410/460/510 mm

Støtdemping

Uavhengig på alle hjul

Ryggstøttehøyde

470, 545–670 mm (25 mm steg)

R-net for elektroniske funksjoner

120 A

Avstand mellom armstøttene

380–480/480–580 mm

Kollisjonstestet ISO 7176-19 - dokkingsystem

Ja – maks. 136 kg brukervekt

Armstøttehøyde

185–320 mm

Kollisjonstest ISO 7176-19 - stropper/lastsikring

Ja – maks. 150 kg brukervekt

Elektrisk seteløfter

0–350 mm

Testet i henhold til EN12182/EN12184 CE

Ja

Elektrisk regulering av tilt bakover

0-50°

Lengde ekskl./inkl. tippesikring

1040/1140 mm

Elektrisk regulering av tilt fremover

10°/20°/45° (standard 45°)

Bredde

650 mm

Bredde inkl. sete (yttermål armlener)

650–790 mm

Elektrisk beinstøtteregulering

90–180° (standard)

Høyde

970–1170 mm

Manuell benstøtteregulering

90°–180°

Min. transportlengde ekskl./inkl. veltesikring

825/930 mm

Elektrisk ryggstøtteregulering

85–180° (standard)

Min. transporthøyde (avtagbar ryggstøtte)

825 mm

Manuell ryggstøtteregulering

120°

Vekt inkl. batterier 73 Ah

186 kg

(20°/45° krever VS beinstøtte)

*Kjørelengden kan bli redusert ved kjøring i hellinger, på ujevnt underlag eller ved forsering av hindere.
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