SIV Kladno s.r.o. – zdravotnické pomůcky SIV.cz
Hřebečská 2678, 272 01 Kladno, infolinka: 321 003 002, e-mail: info@siv.cz
eshop: www.siv.cz, IČ: 27076440, DIČ: CZ27076440, IČZ: 22993407
společnost je registrovaná u MS v Praze oddíl C, vložka 94490, ID datové schránky: amz2jet

PRODUKTOVÝ LIST
Smart S 2.370, aktivní skládací vozík
Objednací číslo: 2203513
Prodejní cena s DPH: 42 790 Kč
DPH: 15%
Kód VZP: 0135492
Úhrada ZP: 21 000 Kč
Doplatek: 21790

Popis
Aktivní mechanický vozík SMART S představuje perfektní kombinaci nízké váhy, stability a přesného ovládání vozíku.
Model SMART S je skládací aktivní invalidní vozík s odklopnými a odnímatelnýmipodnožkami.
Optimalizovaný skládací systém

Klasický křížový mechanismus zajišťuje jednoduché skládání i rozkládání a zaručuje snadné
zaklapnutí sedáku při rozkládání vozíku
Minimální rozměry ve složeném stavu
Nové technologie

Novinkou je oválný proﬁl trubky s přepážkou uvnitř – nižší hmotnost vozíku při zachování
stability
Nový systém spojů – standardně jde šroub skrz sedlovou trubku – u vozíků SMART je použitý
insert, ve kterém je závit pro šroub – čistý design, snazší údržba, trubka se nedeformuje a
prodlužuje se tak životnost rámu
Výztuha v přední části rámu pro vyšší pevnost a zabránění deformace při nárazu
Nový způsob uchycení vidlic předních koleček umožní velmi snadné nastavení úhlu koleček
Funkční prvky snadno ovladatelné jednou rukou

Nově navržené bočnice s výškově nastavitelnými područkami
Brzdy lze ovládat s extrémní lehkostí

Díky nové přítlačné brzdě a nové odlehčené brzdě vyrobené z hliníku s velmi vysokou brzdící
silou
Nový systém brzd zajistí, že brzda zůstane zabrzděna i při odklopení podnožek - zcela
bezpečné při přesunech uživatele
Individualizace díky nové koncepci barev

Nabídka nového designu pro poháněcí a řídící kola
Inovativní "Frog legs" v 5 barvách - speciální vidlice řídících kol s odpružením

Poháněcí kola z magnesiové slitiny v 5 barvách - barevný náboj kola i ráfky
Volitelně za příplatek:
- šíře sedu 32; 34; 48; 50; 52 cm
- hloubka sedu 48; 50 cm
- výška zad 50 cm
- polohování zádové opěry o 15°
- varianty madel pro doprovod
- postranice s nastavitelnou područkou (v základu blatník)
- spojená stupačka
- velikost předních kol 4, 5 a 7 palců
- jiná obují kol
- negativní odklon kol 3°
- další volitelné příslušenství
Invalidní vozík vyžaduje naměření odborným pracovníkem.

Parametry
technické parametry
Celková šířka [cm]

50-70

Celková délka [cm]

88-103

Šíře při složení [cm]

28

Šíře sedu [cm]

36; 38; 40; 42; 44; 46

Hloubka sedu [cm]

38; 40; 42; 44; 46

Výška zad [cm]

25; 30; 35; 40; 45

Výška sedu vpředu [cm]

44-53

Výška sedu vzadu [cm]

40-53

Velikost hnacích kol [palců]
Typ obutí zadních kol
Velikost předních kol [cm]

24
vysokotlaký
14

Typ obutí předních kol

plný

Hmotnost [kg]

10,5

Hmotnost bez kol [kg]

6,5

Nosnost [kg]

150

Barva rámu

viz obrázky

Barva potahu

Galerie

černá

Příslušenství
Obj.č.: 2301554

691
stabilizační kolečka

4220 Kč
Na objednávku

Kód ZP: 0135493Plně
hrazeno ZP

