Power

– elkørestol med muligheder

Kørestolen har sæde/ryg/benstøttefunktion
Ryg og benstøtter justeres mod vandret. Der opnås en hvilefunktion
I kørestolen som trinløst kan reguleres via joysticket.
Derved kan brugeren ændre siddestilling efter behov
Total længdekompensering
Sikrer brugeren optimal sidestilling, ligesom cher undgås
Power kan udbygges i takt med brugerens behov
Sikrer optimal tilpasning til brugeren
Mulighed for ekstra moduler og tilbehør

Power

– elkørestol med muligheder

2

3

1
4

5

Power er en kombineret inde/ude elkørestol. Elstolen er udstyret med en elektrisk reguleret
sæde/ryg/benstøttefunktion, hvor brugeren ved tryk på en knap kan køre ryggen ned i hvilestilling,
samtidig med at benstøtterne går op mod vandret. Det giver brugeren mulighed for at regulere sin
egen siddestilling fra aktiv til hvilestilling. Power kan udbygges i takt med at brugerens behov for
siddekomfort og elektriske løsninger stiger. Stolen kan udstyres med mange forskellige
servofunktioner samt omverdenskontrol/scannersystem. Elstolen er udført i stålrør/ plader med 2lags pulverlakering, der sikrer lang levetid. Elektronik og motorer er af højeste kvalitet, idet vore
leverandører af gearmotorer og elektronik er ﬁrmaer med stor kompetence gennem årelang
erfaring og viden, som leverandører til denne branche.
Power programmet er udviklet i samarbejde med brugere og fagfolk på området og er under
konstant udvikling.
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Power
Er modul opbygget således at man kan tage dele
af/bygge på afhængigt af behovet.
Højdeløft kan bringe brugeren op i samme højde
som en seng. Det er en lettelse i en
forflytningsituation.

Rygvulster
Kan leveres i forskellige størrelser og
udformninger.
Dermed kan kørestolen tilpasses efter brugerens
behov for støtte.

Joystick
Brugerbetjent.
Kan via ekstra joystick der er placeret bag på
kørestolen, betjenes af hjælper
Der er mulighed for andre styremoduler.
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2 delte lægstøtter
Er til stor fordel for personalet. Brugerens ben skal
ikke løftes over lægstøtten når benstøtten skal
tages af/svinges ud til siden. Ved at trække i
udløserhåndtaget (pil 1) vipper lægstøtten tilbage
(pil 2) og man kan nu løfte foden fri fra fodpladen.
Herefter kan Benstøtterne ved at trække i
udløserhåndtaget (pil 3) svinges til siden/tages af

Hjul
Afhængig af hvilket terræn som kørestolen skal
kunne køre i, kan der vælges mellem forskellige
hjulbredder og størrelser.
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Underdel:
Stel: Stålrør/ plader, 2- lags pulverlakering.
Motorbremse: Elektrisk til og frakobling.
Batterier: 2 x40 amp/24V/ 2x60 amp.
Svinghjul: 210x65 punkterfrie.
Drivhjul: 350x70 punkterfrie.
Diverse: Skuffe med udtræk til batterier, motorer og styring.
Overdel:
Sædeenhed:Justerbar i dybde og grundvinkel.
Plansæde: Træ med gummigjorder. Betræk i skai.
Sædepude: Koldskum, brandhæmmende, 7 cm høj.
Ryg: Elektrisk reguleret, justerbar i grundvinkel og nedfældelig for transport.
Rygpolstring: Koldskum i forskellige kvaliteter, brandhæmmende.
Rygvulster: Granulat og koldskum, brandhæmmende.
Armlæn: Polstrede, højde/vinkeljustering og opklappelige.
Benstøtter: Følger sædets/ryggens vinkel, svingbare, aftagelige og
højdejusterbare.
Lægstøtter: Polstrede, justerbare i vinkel, dybde bredde og højde.
Fodplader: Slagfast plast, justerbare i vinkel og højde.
Bremser: Elektrisk ind- og udkobling.
Joystick: Model Dolphin, monteret på saksearm.
Stof: Microfiber, flammehæmmende.
Kørehastighed: 12 km/time
Kørestrækning: 40 km/afhængig af terræn
Max. Højde forhindring: 6 cm
Max. stigningsgrad: 20 grader
Opladningstid: 8 til 12 timer
Elektrisk: Elektrisk regulering af sæde/ryg og benstøtte via joystick .
Værktøjspose.
Brugsvejledning.
Venderadius: 55 cm
Akselafstand: 51 cm
Total bredde: 60-65 cm
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Måleskema
Målt i mm, hvis ikke andet er angivet
Tolerance på ± 10 mm og ± 1°
A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
P

Sædebredde
Sædehøjde ex pude
Sædedybde
Ryghøjde ex pude
Armlænshøjde fra plansæde
Bredde mellem armlæn
Benstøttelængde frat plansæde
Total højde/klar til brug
Total bredde/klar til brug
Total længde ex/incl benstøtter
Målt ved standardindstilling for
Rygvinkel
sæde/ryg funktion. Tilt er neutral.
Se i øvrigt særskilt oversigtsskema.
Sædevinkel
Benstøttevinkel
Fodplade vinkel
Transportvægt/uden løsdele

Small
400

Medium
Large
X-Large
450
500
550
Smalle hjul ~ 440 Brede hjul ~450
3 indst. på hhv. 450, 475 og 500 m.værktøj
640
210 ► 345 /indst. med 7,5 mm interval
400
450
500
550
360 ► 495/indst. m. 7.5 mm interval
Smalle hjul ~ 980 Brede hjul ~990
590
590/640
640/690
690
800/1000
Min. i aktiv: -3° Max. i hvile: +45°
Min. i aktiv: +4° Max. i hvile: +13°
115 ° ► 180 ° /trinløs
+90° ► +120° / m. værktøj
Ca 125 kg
Ca 125/140 kg
Ca 140/150 kg
Ca 150 kg
Højdemål B og I er opgivet for ens størrelser af overdel og underdel.
Ved uens størrelser, skal målene forhøjes med 40 mm.
Ved montering af tiltmodul skal højdemålene I og B forhøjes med 20 mm.
Ved montering af sædehejsmodul bliver højdemålene I og B forhøjet med 60 mm.

*Kan leveres med en sædebredde fra 510 til 710 mm

HMI Numre
Small 40 cm
Medium 45 cm
Large 50 cm
X-Large 55 cm

15104
15105
15106
41202

Fabrikant & forhandler:
Pro Comfort
Broholmvej 9
DK-5463 Harndrup
Tlf. +45 70 23 50 10
Fax +45 70 23 50 12
E-mail: info@procomfort.dk
www.procomfort.dk
Alle informationer er tilstræbt at være korrekte på trykketidspunktet. Pro Comfort A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspeciﬁkationer uden foregående varsel.

