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M3 CORPUS®
– DIN UNIKE KJØREOPPLEVELSE

En formidabel kombinasjon av chassis og sete.
M3 Corpus® følger de naturlige kroppsbevegelsene og gir deg en stabil og mer
komfortabel kjøreopplevelse, slik at du kan
sitte lenger, nå mer og gjøre mer.
M3 Corpus® setter en ny standard for
kvalitet i en midthjulsdrevet rullestol. Kombinasjonen av den utmerkede Smooth fjæringen, styringen og setet gir degen komplett
løsning for dine mobilitets behov.
Setesystemet til Corpus® er fullstendig
tilpassbart og har vist seg å redusere faren
for at brukere utvikler trykksår. Med hele fem

elektriske setefunksjoner og tre programmerbare seteminner er du sikret en høy grad av
komfort og velvære. Vi tilbyr et stort utvalg
kroppsstøtter og annet tilbehør som gjør at
du skal kunne sitte avslappet lenger i stolen
og dermed få mer ut av dagen.
Vår nyeste styrespak har BLUETOOTH®
og IR-teknologi, som betyr at du kan koble
deg til mobiltelefonen, styre nettbrettet eller
PC-en og andre funksjoner i hjemmemiljøet*,
for eksempel betjening av TV eller belysning.
*Kan kreve ytterligere utstyr i hjemmet, som ikke leveres av Permobil.

EG ENSK A PER

Smooth fjæring

Active Height

Smooth-fjæring gir utmerket
komfort, stabilitet og grep i
hellinger og over hindringer, inne
og ute. Enkel og robust design med
få deler, noe som gjør den pålitelig
og lett å vedlikeholde.

Deltakelse hele dagen. Kan kjøres
med setet helt hevet opptil 5 km/h,
med full fjæringsfunksjonalitet. Dette
er det høyeste som for tiden er mulig
i en midthjulsdrevet rullestol.

Active Reach
Opptil 20° tilt forover* kan brukes
selv når setet er hevet helt, noe
som gir deg større rekkevidde.

*Over 10° krever ekstra støtte.

FO R D EL ER

The M3 Corpus® – revolutionising the power wheelchair – again
M3 Corpus® – revolusjonerer den elektriske
rullestolen – igjen. I 50 år har Permobil vært
ledende innen elektrisk rullestolsteknologi. Med
M3 Corpus® har vi tenkt helt nytt når det gjelder
hva en midthjulsdrevet rullestol kan gjøre, helt fra
bunnen av.
Med M3 Corpus® sikrer vi at vi tilbyr den
beste løsningen for brukerne. Vi forstår at det er
viktig at kjøringen er komfortabel, intuitiv og at

rullestolene kan programmeres etter brukernes
behov. Vi tilbyr en uovertruffen stabilitet gjennom
et unik chassis design, finjustert fjæring og
trepunkts setestabilisering.
Denne stabiliteten gjør at vi kan flytte Corpus®
setet forover, som betyr at det blir mindre stol
foran deg, noe som igjen gir intuitiv kjøring,
bedre tilkomst til ulike gjøremål og større
uavhengighet.

Setesystemet støtter kroppen ergonomisk og gir
en komfortabel kjøreopplevelse. Du kan tilte setet
og endre ryggstøttevinkelen for å finne en
komfortabel og avslappet stilling, men også for å
sikre riktig avlastning av kroppen, noe som
reduserer faren for trykksår.

TI L BEH Ø R
Permobil Original Supports

Alternative styresystemer

Holdere og bærere

»
»
»
»
»
»

» Bluetooth-mus – styrer opptil 2
enheter (f.eks. PC og nettbrett)
»Med IR kan du koble til og
betjene hjemmemiljøet
» En rekke spesialstyringer:
Mini-Joystick, hakestyring,
ledsagerstyringer, osv.

»
»
»
»
»
»

Nakkestøtter
Sidestøtter
Lårstøtter
Leggstøtter
Hoftestøtter
Amputasjonsstøtte

Telefon- og nettbrettholdere
Koppeholder
Armleneveske
Medisinveske
Krykkeholder
Oksygenholder

M3 CORPUS ®

Gliderygg – ryggstøtteregulering.
En stor fordel med Corpus-setet er den
utmerkede glideryggen. Den gjør at
ryggplaten forblir i optimal posisjon i
forhold til kroppen og hode er på
hodestøtten i alle vinkler fra sittende til
horisontalt.

Corpus® setesystem.
Tilbyr en rekke elektriske setefunksjoner
med en rekke kliniske fordeler.

Tilkobling.
BLUETOOTH® og IR-teknologi er integrert i
styrepanelet, slik at brukeren kan styre opptil
to PC-er eller nettbrett, og koble seg til
telefonen, betjene TV eller belysningen.
Koble deg til hjemmemiljøet!
Active Height seteløfter
Nå trenger du ikke gå glipp av
samtaler lenger. Kjør med setet
helt opp og i 5 km/t, med
full fjæringsfunksjonalitet. Dette er
det høyeste som for tiden er mulig i
en midthjulsdrevet rullestol.

Minnefunksjoner gjør det lett å finne
trykkavlastende stillinger og IRM-modus
(uavhengig posisjonering).

Uovertruffen stabilitet.
Enkel og robust design.

Vibrasjonsdempende design
sikrer jevn styring og stabil kjøring.

Maks. hastighet
er 10 km/t.
Tilpass stolen
med din favorittfarge.

Smooth-fjæring gir komfortabel kjøring.
6 hjul har kontakt med underlaget for
å sikre stabilitet under kjøring.
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SPESI FI K ASJ O N ER
Lengde inkl. sete

1080 mm

Svingradius (ISO 7176-5)

560 mm

Chassisbredde

615 mm

Sving i korridor

1110 mm

Bredde inkl. sete

615 –790 mm

Hindringshøyde

50/75 mm

Høyde

960 –1170 mm

Fjæring

Ja

Min. transportlengde

795–855 mm

Elektronikk R-net

120 A

Min. transporthøyde

823 mm

Elektrisk seteløfter

0–300 mm

Setehøyde

450 mm

Elektrisk tiltjustering bakover

50°

Setehøyde med elektrisk seteløfter

450 –750 mm

Elektrisk tiltjustering forover

Vekt inkl. batterier 60/73 Ah

175 kg/183 kg

0–10° (standard beinstøtte)
0–20° (VS beinstøtte)

Vekt batterier 60/73 Ah

2x19 kg/2x23 kg

Elektrisk beinstøtteregulering

90 –180° (standard fotplater)

Maks. brukervekt

150 kg

Elektrisk ryggstøtteregulering

85–150°, 85–180°

Setebredde

420 –570 mm (ved 50 mm)

Manuell ryggstøtteregulering

90 –135°

Setedybde

370 –570 mm (ved 25 mm)

Ryggstøttebredde

360/410/460/510 mm

Kollisjons testet etter ISO 7176-19

Ja, opp til 136 kg
med Dahl docking system

Ryggstøttehøyde

470, 545– 670 mm
(ved 25 mm)

Kollisjons testet etter ISO 10542-3
stropper

Ja, opp til 150 kg

Avstand mellom armstøttene

380 – 480/480 –580 mm

EN12182/EN12184 CE

Armstøttehøyde

185–320 mm

Kjørelengde 60/73 Ah

25 km/30 km*

Maks. hastighet

10 km/h

*Kjørelengden kan gå ned hvis rullestolen kjøres mye i hellinger, ujevnt underlag eller ofte forserer fortauskanter.

EL EK TR ISK E FU N KSJ O N ER

Tiltjustering forover

Tiltjustering bakover

Seteløfter

FA RG ER

SUNBURST ORANGE

Beinstøtteregulering

Ryggstøtteregulering

P O L STRI N G

RADIANT RED

POWER PINK

OCEAN BLUE

GALACTIC GREEN

MIDNIGHT BLACK

KUNSTSKINN

SVART STOFF

Disse spesifikasjonene kan variere alt etter konfigurasjonen til rullestolen. Begrensninger i setefunksjonene
kan kreves i bestemte konfigurasjoner avhengig av brukerens vekt. Hvis du ønsker mer informasjon enn
det som er gitt her, kan du se brukerhåndboken, som du kan laste ned fra Permobil sin webside.
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