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F5 Corpus® VS 



F5 Corpus® VS gir enestående kjørekvalitet takket 
være et helt uavhengige firehjulsoppheng. Sammen 
med alle de elektriske setefunksjonene til F5 Corpus 
kommer i tillegg fordelene ved å stå oppreist.

Det å stå bidrar til større uavhengighet og 
reduserer belastningen på sitteknutene

Med elektrisk justering av sete kan 
du enkelt variere sittestillingen

Føl deg trygg
Å kunne stå oppreist bidrar til større uavhengighet. F5 Corpus 
VS har programmerbare ståsekvenser, slik at posisjonen kan 
individuelt optimaliseres fra liggende, delvis tilbakelent eller fra 
sittende til stående stilling. Tilpass ståstillingen ytterligere med 

justerbar bryststøtte, formbare knestøtter og elektriske fotplater.

Corpus® – følger kroppens konturer
Corpus-setesystemet har en ergonomisk design som 
følger kroppens konturer. Bedre komfort, bekkenposisjon 
og sidestabilitet er alle viktige egenskaper ved de nye 
Corpus-seteputene. 

Active Reach 
Vipper setet fremover opptil 45° for å øke den funksjonelle 
rekkevidden. Funksjonen kan også bidra til en enklere 
forflytning inn og ut av stolen eller til andre daglige aktiviteter.

Active Height
Gjør at du kan kjøre i opptil 5 km/t med seteløfter i øverste 
posisjon, og kombineres enkelt med Active Reach for å få 
den optimale tilgangen til omgivelsene.

Agile-fjæring
Den uavhengige fjæringen på alle hjul gir overlegen 
kjørekomfort, trekkraft og stabilitet, og er spesielt nyttig 
ved aktiv kjøring utendørs.

Bedre kjøreegenskaper
Med det nye Permobil-batteriet og Permobil VoltPro-laderen får 
du bedre rekkevidde, kortere ladetid og lengre batterilevetid.

Tryggere kjøring etter mørkets frembrudd
Valgfrie LED-lys foran og bak for bedre lysstyrke og synlighet.

Stå oppreist  
der du vil



Spesifikasjoner for F5 Corpus® VS 

*Kjøreforhold og valg av batteritype. 
Målene er anslagsvis og kan endres ved behov.
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Elektrisk ryggstøtte
regulering 85–180°
Manuell ryggstøtte 120°

Seteløfter  
Active Height 0–350 mm

180° elektrisk justering 
av ryggstøtte

Maks. ståvinkel 70°/80°
(sittende til stående eller 
liggende til stående)

Tilt forover 
Active Reach* 5–45°
20° til 45° krever  
VSbeinstøtte

Bredde  
630 mm

Høyde fra sete  
til gulv 450 mm

Lengde inkl. veltesikringer 
1145 mm

Armlenehøyde  
215–330 mm

Maks. hastighet 10 km/t

Rekkevidde (G24: 85 Ah-batterier) 40 km*

Maks. brukervekt 136 kg

Forsering av hindringer (med tilløp) 50 mm (75 mm)

Min. svingdiameter 1490 mm

Snu i korridor 1200 mm

Støtdemping Uavhengig på alle hjul

Elektronikk R-net 120 A 

Bredde inkl. sete 650–790 mm 

Høyde 1090–1170 mm

Min. transportlengde inkl. veltesikringer 965 mm

Min. transporthøyde (sammenfoldet ryggstøtte) 825 mm

Vekt inkl. batterier 85 Ah 206 kg

Vekt batterier 85 Ah 2x23 kg

Setehøyde (med elektrisk seteløfter) 450–800 mm

Setedybde 370–570 mm (med 25 mm steg)

Setebredde 420–570 mm (med 50 mm steg)

Ryggstøttebredde 360/410/460/510 mm

Ryggstøttehøyde 470, 545-670 mm (med 25 mm steg)

Avstand mellom armlenene 380–480/480–580 mm

CANARY

SPRING

AQUA

SKY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM



Permobil 

F5 Corpus® VS
Utforsk de mange fordelene med F5 

Corpus VS. Den har alle funksjonene 

til F5 Corpus kombinert med 

overlegen elektrisk ståfunksjon. 

Agile-fjæringen gjør at du kan 

kjøre trygt i opptil 5 km/t. 

www.permobil.no 
F5CORPUSVSDATASHEETNO211129

Det å stå støtter  
samhandlinger ansikt  

til ansikt og bidrar  
generelt til bedre helse. 


