
Permobil

F5 Corpus®



De F5 Corpus® is ideaal voor een actieve 
levensstijl buitenshuis en voor regelmatig rijden 
op wisselende ondergronden of over langere 
afstanden. Met zijn kleine draaicirkel biedt 
hij een opmerkelijke wendbaarheid.

Agile vering voor superieur rijcomfort, 
tractie en stabiliteit.

De elektrische rughoekverstelling 
met naadloze schuifkracht-reductie

Corpus® – volgt de contouren van het lichaam
Het Corpus®-zitsysteem heeft een ergonomisch ontwerp dat 
de contouren van het lichaam volgt. Een verbetering van 
het comfort, de bekkenpositionering, de laterale stabiliteit 
en opname in het kussen zijn stuk voor stuk belangrijke 
doelstellingen van de nieuwe Corpus-kussens. 

Corpus-kussens zijn voorzien van zachter schuim met een 
dubbele dichtheid op de rugleuning, een nieuw ontworpen 
bekkenbodem en Stretch-Air™, een ademende, waterbestendige 
kussenstof die in de machine kan worden gewassen op 60 °C.

Active Reach 
Kantelt de zitting tot maximaal 45° naar voren en verhoogt 
deze om het functionele bereik, de ondersteuning bij transfers 
en uw dagelijkse activiteiten te vergroten.

Active Height
Biedt u de mogelijkheid om tot 5 km/uur te rijden met de 
zitlift op volledige hoogte en combineert dit naadloos met 
Active Reach om u het ultieme voordeel te geven bij het 
betreden van uw omgeving.

Elektrische rughoekverstelling 
Soepele en veilige elektrische rughoekverstelling met naadloze 
schuifkracht-reductie voor elke gebruiker tot 150 kg.

Meer rijgemak
De nieuwe Permobil-accu en Permobil VoltPro-lader werken 
samen om u meer rijafstand, geoptimaliseerde laadtijden 
en een langere levensduur van de accu te bieden.

Veiliger rijden in het donker
Optionele LED-verlichting voor en achter voor een betere 
helderheid en zichtbaarheid.

Overal even  
behendig



F5 Corpus® Specificaties

*Rijomstandigheden en keuze van het accutype. 
De afmetingen zijn bij benadering en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Elektrische rugverstelling 85–180°
Manuele rugverstelling 120°

Elektrische en manuele 
Beensteun 90–180°

Voorwaartse 
kantelverstelling 
Active Reach* 5-45°
Voor 20° tot 45° is een 
VS-beensteun nodig

Zitlift  
Active Height 0-350 mm

Achterwaartse 
kantelverstelling 0- 50°

Breedte onderstel  
630 mm

Zithoogte  
450 mm

Lengte excl./incl. anti-kippers 
1040–1140 mm

Armsteun-
hoogte  
185 - 320 mm

Maximumsnelheid 12 km/uur

Actieradius (G24: 85 Ah accu’s) 40 km*

Maximaal gebruikersgewicht 150 kg

Max. obstakelhoogte (met opgaande beweging) 65 mm (75 mm)

Min. draaicirkel 1490 mm

Draaien in gang 1200 mm

Vering Onafhankelijk op alle wielen

Elektronica R-net 120 A 

Breedte incl. zitting 650–790 mm 

Hoogte 970–1170 mm

Minimale transportlengte 955 mm

Min. transporthoogte (ingeklapte rugleuning) 825 mm

Gewicht incl. accu’s 85 Ah 189 kg

Gewicht van accu’s 85 Ah  2x23 kg

Zithoogte (met elektrische stoellift) 450–800 mm

Zitdiepte 370–570 mm (per 25 mm)

Zitbreedte 420 – 570 mm (door 50 mm)

Rugleuningbreedte 360/410/460/510 mm

Hoogte rugleuning 470, 545-670 mm (door 25 mm)

Afstand tussen armleuningen 380–480/480–580 mm

CANARY

SPRING

AQUA

SKY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM



Permobil 

F5 Corpus®

Geniet van superieure 

trillingsdemping, rijcomfort en 

rijprestaties. Active Reach en 

Active Height worden naadloos 

gecombineerd om uw wereld 

binnen handbereik te brengen.  

 

De F5 Corpus is een geweldige 

hybride voor gebruik binnen- 

of buitenshuis. 
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De volledig onafhankelijke 
en Agile vering is met  
name geschikt voor  
actief buitenrijden.


