
M5 Corpus® 
Mer ytelse



Mer av det meste

M5 Corpus er konstruert for å gi deg en enda større 
opplevelse. Med høy seteløft - perfekt stabilitet - god 
komfort - kraftige LED-lys - økt rekkevidde - høy  
kjørehastighet og suveren trekkraft er den nye farge-
rike M5 Corpus designet for å gi deg enda litt mer.

M5 Corpus®

ACTIVE REACH 0–20°

50° tilt

Active Reach
Hever setet og tilter det fremover opptil 20°. Det kan bedre den
funksjonelle rekkevidden, bidra til en enklere forflytning og være
til hjelp for dine daglige aktiviteter.

Active Height
Gjør at du kan kjøre i opptil 5 km/t med seteløfter i øverste  
posisjon og kombineres problemfritt med Active Reach for  
å få den optimale tilgangen til omgivelsene.

Corpus: det ultimate setesystemet 
Bedre komfort, bekkenposisjon og sidestabilitet er alle viktige
egenskaper som tilbys med de nye Corpus-seteputene.

Seteputene er nå betydelig forbedret, ved å innføre en tykkere
ryggpute med to lag skumplast i mykere densitet, en ny sittepute
med større fordypning til bekkenet og et Stretch-Air™ setetrekk
som er pustende, vannavstøtende og kan vaskes i maskin  
på 60°C.

Mer kontroll
Agile uavhengig fjæring fungerer på alle seks hjul og gir deg
overlegen kjørekomfort, trekkraft og stabilitet. Det gir deg også
bedre kontroll når du kjører på krevende underlag.

Bedre kjøreegenskaper
De nye Permobil-batteriene sammen med ny Permobil VoltPro 
lader gir deg opptil 25% større rekkevidde, optimalisert ladetid 
og lengre batterilevetid.
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BEDRE KOMFORT
Tykkere ryggpute i mykere skumplast
og en redesignet bekkenfordypning i
setet øker komforten og stabiliteten.

BEDRE STØTTE
BodiLink®-posisjoneringstilbehør  
spesielt designet for Corpus- 
setesystemet (ekstrautstyr)

BEDRE DESIGN
Et friskt, nytt utseende lar deg  
mikse farger på deksler og hjulkapsler
så de passer til din personlige stil.

BEDRE SYNLIGHET
LED-lysene foran og bak lyser dobbelt 
så sterkt for bedre synlighet.

BEDRE REKKEVIDDE
25% bedre rekkevidde med  
nytt batteri og ladesystem.

BEDRE BAGASJEPLASS
Bagasjeboks (ekstrautstyr)
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*Rekkevidden kan variere etter brukerens vekt og hvis rullestolen ofte brukes i skråninger,  
i ulendt terreng eller til å forsere mange fortauskanter.

TILT BAKOVER 0–50°

BEINSTØTTE 90–180°

ELEKTRISK RYGGSTØTTE 
85–180°

SETELØFT

TILT FREMOVER

M5 Corpus® Spesifikasjoner
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M5DATASHEETNO200917

Maks. hastighet 10 km/t 

Maks. Rekkevidde 40 km*

Maks. brukervekt 150 kg

Forsering av hindringer (med tilløp) 50 mm (100 mm)

Min. svingdiameter 1120 mm

Snuområde 1130 mm

Støtdemping Agile

Elektronikk R-Net 120 A

Kollisjonstest ISO 7176-19 – 4-punkts forankring Ja – maks. brukervekt 150 kg

Kollisjonstest ISO 7176-19 – Dahl dokkingsystem Ja – maks. brukervekt 136 kg

Testet i henhold til EN12182/EN12184 CE Ja

Maks. Lengde inkl. sete 1170 mm 

Bredde chassis 630 mm. 

Bredde inkl. sete og armlene 650–790 mm 

Høyde 960–1170 mm

Oppbevaringslengde/-høyde 880 mm/870 mm

Vekt inkl. batterier 85 Ah 194 kg

Høyde sete fra gulv (uten pute) 450 mm

Seteløfterhøyde (uten pute) 450–800 mm

Setedybde 370-570 mm (i trinn på 25 mm)

Setebredde 420-570 mm (i trinn på 50 mm)

Ryggstøttebredde  360-510 mm (i trinn på 50 mm)

Ryggstøttehøyde (uten setepute) 470; 545-670 mm (i trinn på 25 mm)

Armlenehøyde 185–320 mm

Avstand mellom armlenene 380–480/480–580 mm

Justering av ryggstøttevinkel (elektrisk) 85–180°

Justering av setetilt– helling forover/bakover -20° til +50°

MyPermobil Lengre  
batterilevetid

CANARY

SPRING

AQUA

SKY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM


