
Przedmioty ortopedyczne
ORTOPEDIA
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Wózki inwalidzkie 
Wózki inwalidzkie elektryczne 

Dane techniczne:
Index Pofam: 1-194-05-100112:d
Szerokoœæ ca³kowita: 63 cm
D³ugoœæ ca³kowita bez osprzêtu: 139 cm
Wysokoœæ siedziska: 41-54 cm
Max obci¹¿enie: 138 kg
Ca³kowita waga ³¹cznie z bateriami: 107 kg

Dane techniczne:
Index Pofam: 1-194-05-100111:d
Szerokoœæ ca³kowita: 56 cm
D³ugoœæ ca³kowita bez osprzêtu: 124 cm
Wysokoœæ siedziska: 38 - 47 cm
Max obci¹¿enie: 112 kg
Ca³kowita waga ³¹cznie z bateriami: 82 kg

Kolor 
Prêdkoœæ
Siedzisko
Regulacja szerokoœci
Hamulec
Ko³a
Oœwietlenie
Kolumna kierownicy
Promieñ skrêtu
Kierunkowskazy
Sygnalizator
Lusterko
Kosz przedni
Zawieszenie
Baterie
£adowarka
Baterie
Zasiêg
Max. k¹t nachylenia
W standardzie
Opcje dodatkowe

Skuter AGIN
srebrny, niebieski
do 6 km/h
konturowe z zag³ówkiem
pod³okietnikami
automatyczny
10’’ (285 mm), pompowane
przednie i tylne
bezstopniowa regulacja
120 cm
tak
tak
tylne
tak
resorowane
2 x 12V/36Ah
automatyczna zewnêtrzna
bezobs³ugowe suche
30 km
12%
kó³ka antywywrotne
torby podró¿ne
ochronny pokrowiec
zamykany baga¿nik

Skuter ALVARO
srebrny, niebieski
do 15 km/h
konturowe z zag³ówkiem
pod³okietnikami
automatyczny
12’’ (310 mm), pompowane
przednie i tylne
bezstopniowa regulacja
130 cm
tak
tak
tylne
tak
resorowane
2 x 12V/50Ah
automatyczna zewnêtrzna
bezobs³ugowe suche
40 km
15%
kó³ka antywywrotne
torby podró¿ne
uchwyt na kule
zamykany baga¿nik



ul. Lindego 6, 60-573 Poznañ
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Wózek elektryczny 
PW3L
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Dane techniczne:

Index Pofam: 1-194-05-PW3L64:g

Szerokoœæ ca³kowita: 64 cm

D³ugoœæ ca³kowita: 110,9 cm

Wysokoœæ: 120,7 cm

Wysokoœæ siedziska: 58 cm

Rozstaw kó³: 49 cm

Rozstaw kó³ przednich: 48 cm

Rozstaw kó³ tylnych: 64 cm

Max. obci¹¿enie: 120 kg

Wyposa¿enie dostêpne 
w wersji standardowej

Kolor ramy 
Prêdkoœæ
Ko³a
Ko³a przód
Ko³a ty³
Sygnalizator
Zawieszenie
Baterie
Silnik
Zasiêg 
Podnó¿ki
Siedzisko

srebrny
6-8 km/h
pompowane
200 x 50 
13’’
dŸwiêkowy
ty³ resorowany
12V 48Ah x 2
2 x 180 W 3900RPM
do 40 km
odchylane
konturowe 
z zag³ówkiem

odchylane oparcie
regulowana szerokoœæ boczków
podnoœnik krawê¿nikowy
dodatkowe hamulce rêczne
kó³ka antywywrotne
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