
Permobil

F3 Corpus®



Den kompakta storleken och smidigheten hos 
F3 Corpus gör den enkel att manövrera in i och  
ut ur trånga utrymmen. Smooth-fjädringen 
möjliggör en bekväm körning i stadsmiljö.

Active Reach lutar sitsen  
framåt med upp till 30 grader

Den elreglerade ryggstödslutningen med 
sömlös reducering av skjuvningseffekterna 

hjälper dig att byta position

Corpus – följer kroppens konturer
Corpus sittsystem har en ergonomisk design som följer 
kroppens konturer. Förbättrad komfort, bäckenpositionering, 
sidostabilitet och ökad nedsjunkning är alla framträdande 
egenskaper hos den nya Corpus-sitsen. 

Corpus dynor har mjukare skum med dubbel densitet på 
ryggstödet, ett nydesignat bäckenstöd och Stretch-Air™, 
ett andningsbart, vattentåligt dyntyg som kan  
maskintvättas i 60 °C.

Active Reach
Lutar sitsen framåt med upp till 30 grader och höjer den för att 
utöka den funktionella räckvidden, hjälpa till vid förflyttningar 
och dina dagliga aktiviteter.

Active Height
Gör att du kan köra i upp till 5 km/h i helt upphöjt läge och 
kombineras sömlöst med Active Reach för att ge dig den 
ultimata fördelen i att få tillgång till din miljö.

Elreglerad ryggstödslutning 
Smidig och säker elreglerad ryggstödslutning med glidrygg för 
sömlös reducering av skjuvningseffekterna för alla användare 
upp till 150 kg.

Bättre körbarhet
Kombinationen av Permobils nya batteri och VoltPro-laddare 
ger längre körsträcka, optimerade laddningstider och 
längre batterilivslängd.

Säkrare körning i mörker
Som tillval finns LED-lampor fram och bak som ger bättre ljus 
och synlighet.

Smidig framkomlighet 
i stadsmiljö



F3 Corpus® Specifikationer

*Körförhållanden och val av batterityp. 
Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

A
np

as
sa

 d
in

 e
lr

ul
ls

to
l

Elektriskt ryggstöd 85–180°
Manuellt ryggstöd 120°

Elektriskt och manuellt 
benstöd 90–180°

Sitslutning framåt 
Active Reach* 5–30°
20° och 30° kräver 
VS‑benstöd

Sitslyft  
Active Height 0–300 mm

Sitslutning bakåt 0–50°

Basbredd  
610 mm

Höjd sits till  
golv 450 mm

Längd exkl./inkl. stödhjul 
915–1015 mm

Armstödshöjd  
185–320 mm

Max hastighet 6/8/10 km/h

Räckvidd (G34: 65 Ah/G24: 85 Ah-batteri) 30–40 km*

Användarens maxvikt 150 kg

Hindertagningsförmåga 60/75 mm

Minsta vänddiameter 1 350 mm

Vändning i korridor 1 040 mm

Fjädring Fristående fjädring på alla hjul

Elektronik R-net 120 A 

Bredd inkl. sits 610–790 mm 

Höjd 970–1170 mm

Min. transportlängd exkl./inkl. stödhjul 790/890 mm

Min. transporthöjd (ryggstöd nedfällt) 825 mm

Vikt inkl. batterier 65 Ah 172 kg

Vikt, batterier 65/85 Ah  2 x 17/2 x 23 kg

Sitshöjd (med elektrisk sitslyft) 450–750 mm

Sitsdjup 370–570 mm (25 mm steg)

Sitsbredd 420–570 mm (50 mm steg)

Ryggstödsbredd 360/410/460/510 mm

Ryggstödshöjd 470, 545–670 mm (25 mm-steg)

Avstånd mellan armstöd 380–480/480–580 mm

Krocktestad ISO 7176-19 – dockningssystem Ja – användarens maxvikt 136 kg

Krocktestad ISO 7176-19 – remmar/spännband Ja – användarens maxvikt 150 kg

Testad enligt SS-EN12182/SS-EN12184 CE Ja

CANARY

SPRING

AQUA

SKY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM



Permobil 

F3 Corpus®

Storleksmässigt är F3 Corpus 

det lilla syskonet i vår familj av 

framhjulsdrivna elrullstolar. Dess 

storlek och manövrerbarhet gör att 

du kan röra dig snabbt in i och ut ur 

trånga utrymmen som myllrande 

gator och överfulla köpcentrum eller 

till och med kompakta lägenheter. 

 

F3 Corpus ger en oerhört bekväm 

körning, så att du kan lägga din 

energi på att navigera i vardagen. 

permobil.se 

Smooth fjädring  
och stabilitet kan vara 

skillnaden mellan att 
tillbringa en timme eller  

hela dagen i en elrullstol.
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