DEN PASSER!

En allrounder som både bringer glæde udenfor og
indenfor. Med lav sædehøjde, sofistikeret holder til
kontrolpanelet samt armlæn, der kan skubbes tilbage,
er det muligt at sidde normalt ved næsten ethvert bord.
Du bestemmer, om den lastes i bilen eller om du selv
sidder bag bilens rat. Swiss VIVA Grand er med hele
vejen og tager imod enhver udfordring inden for alle
positioner.

UDSTYR
•

Elektrisk løft

•

Elektrisk låsemekanisme til forhjulene

•

Komfort-Armlæn

•

LED-belysning

•

Beslag til transportsikring

•

Benstøtter, der kan drejes helt tilbage

•

Vedligeholdelsesfrie Batterier

•

Anatomisk polstret

•

Indbygget oplader

•

Enkelthjulsaffjedring (justerbar dæmpning)

MULIGHEDER
•

Elektrisk Sædehældning

•

Biodynamisk Positioneringspakke

•

Kulde-BIB

•

Sammenklappelige armlæn, der kan skubbes helt tilbage

•

Elektrisk holder til kontrolpanel, der kan drejes ud og sænkes

•

Diverse specialfunktioner

•

Mulighed for selvkørsel i bil

BIOMEKANISK
POSITIONERINGSPAKKE
Indeholder elektrisk justerbar ryghældning, ryglængdekompensering, anatomisk flexryg, sammenklappelige
armlæn i kombination med den elektriske ryghældning
samt polster ved armlænene, der kan skubbes tilbage.

MEGET LAV SIDDEHØJDE
Sædehøjde inklusiv sædepolster: fra 45 cm.

ELEKTROMAGNETISK LÅSEMEKANISME
TIL FORHJULENE
Forhindrer drejning af forhjulene med et tryk på en knap.
Særligt anvendelig ved kørsel i smalle elevatorer og i den
offentlige trafik samt ved kørsel over forhindringer og ved
lastning i bilen.

TEKNISK DATA
Længde

98 cm

Bredde

63 cm

Højde

94 cm

Sædebredde

38 - 50 cm

Sædedybde

40 - 54 cm

Sædehøjde u. sædepolster

42,5 cm

Ryghøjde

40 / 48 cm

Ryghældning: Mekanisk

82 - 135°

Elektrisk

82 - 153°

Armlænshøjde

14 - 40 cm

Justerbar benstøttevinkel

90 - 180°

Vægt

179,3 kg

Batteriers vægt

2x24 kg

Max. belastning

180 kg

Hindringshøjde

8 cm

Batteriydelse

2x12V / 65 Ah (C5)

Hastighed

12 km/h

Rækkevidde

35 - 40 km

Venderadius

98 cm
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