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M1 är en pålitlig och hållbar elrullstol med låg sitt- 
höjd, elektrisk sitslutning som tillval samt fäll och 
låsbara armstöd. Stolen drivs med Permobils batteri- 
system, vilket innebär att du kan köra säkert och 
bekvämt dit du ska. Inne eller ute.

Låg sitthöjd  
410 mm 

Säkra och enkla förflyttningar med  
sidosvängbara benstöd (avtagbara)  

och uppfällbara och låsbara armstöd

Flera val av kvalitetsryggstöd
Välj bland flera val av ryggstöd från en enkel böjd solid rygg  
till anpassningsbara ryggar; ROHO® AGILITY® Max Contour, 
Comfort Acta-Back®  och Acta-Relief™.

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 för-
bättra 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 tyngd-
punkten med mitthjulsdrift innebär att du kör bekvämt under 
längre tid. Sittställningen kan anpassas om användarens för- 
måga och funktion förändras över tid.

Kompakt och smidig att transportera
Tack vare det kompakta utförandet och fällbara ryggstödet (till-
val) tar M1 lite plats vid förvaring och transport.

Fullständig frihet



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

Räckvidd (G34: 65Ah-batterier) 40 km*

Användarens maxvikt 136 kg

Hindertagningsförmåga (med upprampning) 50 (75 mm)

Minsta vänddiameter 1120 mm

Vändutrymme 1100 mm

Fjädring Smooth

Elektronik VR2 90A (tillval RNET 90A)

Bredd inkl. sits 610–790 mm 

Höjd 970–1170 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

Bredd sits och ryggstöd** 360–560 mm (50 mm steg)

Sitsdjup 360–560 mm (25 mm steg)

Ryggstödets höjd (exkl. sittdyna) sitsbredd 360 mm 455–640 mm (25 mm steg)

Ryggstödets höjd (exkl. sittdyna) sitsbredd >360 mm 555–740 mm (25 mm steg)

Höjd armstöd 180–360 mm

Avstånd mellan armstöd 380–480/480–580 mm

Justering av ryggstödsvinkel (manuell) 85°–110°

Sitsplansjustering – sitslutning 90° till 140°

Krocktest ISO 7176-19 – 4-punktsfäste Ja – max. användarvikt 136 kg 

Testad enligt EN12182/EN12184 Ja

M1 Specifikationer

*Körförhållanden och val av batterityp. 
**Ryggstödsram.
Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.
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Elektriskt benstöd  
80°–140° (>480 mm sittdjup) 
90°–150° (≤480 mm sittdjup)
Manuellt benstöd
80°–135°

Sidosvängbara  
benstöd 100°-115° 
manuellt justerbara  
och avtagbara

Sitslutning bakåt 0 – 50°

Basbredd 
610 mm

Låg sitthöjdh 
 410 mm

Max. längd inkl. sits
990 mm

GALACTIC 
GREEN

POWER 
PINK

RADIANT  
RED

SUNBURST
ORANGE

OCEAN
 BLUE

MIDNIGHT 
BLACK

Tillval:  
ROHO AGILITY-   
och Acta-ryggar.



Permobil 

M1
Tillförlitlighet kommer som stan-

dard med M1 som levereras med 

samma teknik för drivenheterna 

som även finns i Permobil M3 och 

Permobil F3. Den unika fjädrings-

geometrin och linjära fjäderdesignen 

ger ett mer stabilt chassi medan 

vibrationsdämpande fjädring säker-

ställer en smidig körning över olika 

underlag.
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Permobil M1  
är designad med  

fokus på användar- 
vänlighet och  

hållbarhet.
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