M1
Enkelhetens konst

M1
Fullständig frihet
M1 är en pålitlig och hållbar elrullstol med låg
sitthöjd, elektrisk sitslutning som tillval samt fälloch låsbara armstöd. Stolen drivs med Permobils
batterisystem, vilket innebär att du kan köra säkert
och bekvämt dit du ska. Inne eller ute.

Svängbara benstöd
(avtagbara)

Hållbarhet som känns

M1 tål alla påfrestningar som hör samman med en aktiv
livsstil och är konstruerad med fokus på användarvänlighet
och hållbarhet.

Bättre körbarhet

Kombinationen av Permobils nya batteri och VoltPro-laddare
ger upp till 25 % längre körsträcka, optimerade laddningstider
och längre batterilivslängd.

Vinkla sitsen med en knapptryckning

Med tillvalet elektrisk sitslutning kan sitsen vinklas upp till 50°
så att du hittar en avslappnad sittställning och vikten fördelas
jämnt. Sitslutningsfunktionen kan också användas för att
förbättra komforten, bålstabiliteten och huvudkontrollen.

Elektriskt ställbara benstöd (tillval)

Gör det enkelt att ändra sittställning för ökad komfort.
Det kan också bidra till bättre blodcirkulation i benen.

Bekväm och pålitlig körning

Smooth-fjädringen minskar vibrationerna, och den låga
tyngdpunkten med mitthjulsdrift innebär att du kör
bekvämt under längre tid. Sittställningen kan anpassas
om användarens förmåga och funktion förändras över tid.

Säkrare och enklare förflyttningar

Den låga sitthöjden, de kraftiga fäll- och låsbara armstöden,
den smarta utfällbara joysticken och de avtagbara benstöden
gör vardagens förflyttningar och aktiviteter säkrare och enklare.

Kompakt och smidig att transportera

Tack vare det kompakta utförandet och fällbara ryggstödet
(tillval) tar M1 lite plats vid förvaring och transport.

Låg
sitthöjd
410 mm

Självständighet
ELEKTRISK SITSLUTNING
Upp till 50° lutning för vila
eller viktfördelning.
UTSVÄNGBAR JOYSTICK
Underlättar förflyttningar.
LÅG SITTHÖJD
Underlättar förflyttningar och
andra vardagsaktiviteter.
AVANCERAT BATTERISYSTEM
Permobils batteri och VoltProladdare samverkar för att förlänga
batteriets livslängd, optimera
laddningstiden och ge längre
körsträckor.
LED-BELYSNING FRAM OCH BAK
För bättre sikt och säkrare
körning i mörker.
MER STÖD
BodiLink®-tillbehör specialdesignade
för Permobils elrullstolar.

SUNBURST
ORANGE

Mer färg

M1 Specifikationer
Maxfart

8 km/h (6 km/h som tillval)

Körsträcka (G34: 65 Ah-batterier)

40 km*

Användarens maxvikt

136 kg

Hindertagning (med uppgång)

50 mm (75 mm)

Minsta vänddiameter

1120 mm

Vändutrymme

1100 mm

Fjädring

Smooth

Elektronik

VR2 90 A (tillval R-net 90 A)

Krocktest ISO 7176-19 - 4-punktsfäste

Ja – max. användarvikt 136 kg

Testad enligt SS-EN12182/SS-EN12184 CE

Ja

Max. längd inkl. sits

990 mm

Basbredd

610 mm

Bredd inkl. sits och armstöd

610–790 mm

Höjd

970–1 170 mm

Förvaringslängd/-höjd

670 mm/820 mm

Vikt inkl. 65 Ah-batterier

144 kg

Höjd sits till golv (exkl. dyna)

410 mm

Valbara höjder sits till golv (exkl. dyna)

410 mm; 435 mm; 460 mm

Sitsdjup

360–560 mm (steg om 25 mm)

Bredd sits och ryggstöd

360–560 mm (steg om 50 mm)

Ryggstödets höjd (exkl. sittdyna)
sitsbredd 360 mm

455–640 mm (steg om 25 mm)

Ryggstödets höjd (exkl. sittdyna)
sitsbredd >360 mm

555–740 mm (steg om 25 mm)

Höjd armstöd

180–360 mm

Avstånd mellan armstöd

380–480/480–580 mm

Justering av ryggstödsvinkel (manuell)

85°–110°

Sitsplansjustering - lutning framåt/bakåt

90° till 140°

Elektriskt benstöd

80°–140° (>480 mm sitsdjup)
90°–150° (≤480 mm sitsdjup)

Sidosvängbara benstöd (manuellt)

100°–115°

Mittmonterat benstöd (manuellt)

80°–135°

RADIANT
RED

POWER
PINK

GALACTIC
GREEN

OCEAN
BLUE

MIDNIGHT
BLACK

* Körsträckan kan variera beroende på användarens vikt och om rullstolen ofta
används i sluttningar, på ojämnt underlag eller för körning över kanter.

SITSLUTNING
BAKÅT 0–50 °

ROHO AGILITY
RYGG TILLVAL
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