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PRODUKTOVÝ LIST
Smart F 2.360, aktivní skládací vozík
Objednací číslo: 2203516
Prodejní cena s DPH: 42 790 Kč
DPH: 15%
Kód VZP: 0135491
Úhrada ZP: 21 000 Kč
Doplatek: 21790

Popis
Aktivní mechanický vozík SMART F představuje perfektní kombinaci nízké váhy, stability a přesného ovládání vozíku.
- skládací aktivní invalidní vozík s integrovanými podnožkami
- klasický křížový mechanismus zajišťuje jednoduché skládání i rozkládání a zaručuje snadné zaklapnutí sedáku při
rozkládání vozíku
- minimální rozměry ve složeném stavu
Nová technologie trubek
- 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
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 bezpečný přesun 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
Standardní vybavení
- Více variant rámu - možnost výběru rovného nebo zúženého rámu
- šířka sedu 36, 38, 40, 42, 44, 46 cm
- hloubka sedu 38, 40, 42, 44, 46 cm
- výška zádové opěry 25, 30, 35, 40, 45 cm
- možnost krátkých madel pro doprovod
- lehké postranice v barvě rámu
- odklopné, dělené, úhlově nastavitelné stupačky v barvě rámu
- lýtkový pásek
- ocelové / hliníkové obruče
- přítlačné brzdy
- výběr ze 14 barev rámu
Nadstandardní vybavení
- šířka sedu 32, 34, 48, 50, 52 cm
- hloubka sedu 48, 50 cm

- výška zádové opěry 50 cm
- sedací polštář 3 cm
- polohování zádové opěry
- různé druhy madel
- různé druhy postranic
- spojená stupačka
- titanové / pogumované obruče
- negativní odklon kol 3°
- motýlkové brzdy
- kryty kol
- stabilizační kolečka
- nášlapná trubka
- bezpečnostní kurt
- hrudní ﬁxační pás
- speciální potah

Parametry
technické parametry
Celková šířka [cm]
Šíře sedu [cm]

50-70
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]

24

Hmotnost [kg]

9,5

Hmotnost bez kol [kg]

7,4

Nosnost [kg]

150

Barva rámu

titanově šedá; reﬂexní zelená; stříbrná metalíza; magicky modrá; hvězdně
černá; žlutá; matně černá; sytě černá; metalická modrá; metalická červená;
burgundská červená; signální bílá; metalická zelená; metalická oranžová;
křížově žlutá; křížově oranžová

Barva potahu

Galerie

černá

Příslušenství
Obj.č.: 2301554

691
stabilizační kolečka

4220 Kč
Na objednávku
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