Zitzi Flipper Pro

Hi-low inomhusunderrede

Tilt in space
Unikt för Zitzi Flipper PRO är dess tilt in space funktion, vilket
innebär att man kan tilta sittdelen utan att orsaka instabilitet i
underredet. Med denna funktion förskjuts inte tyngpunkten lika
mycket som hos en konventionell tilt.

Manuell eller elektrisk
Det finns två varianter på utförande av höj- och sänkmekanism.
Det elektriska ställdonet låter dig lyfta större vikt med mindre
ansträngning, medan det manuella alternativet använder sig av en
gaskolv som är en smidig lösning utan behov av laddning.

Praktiska hjul
Underredet är utrustat med 125 mm hjul för att enkelt kunna
rulla över mattkanter, trösklar och andra hinder.
Riktningsspärr ingår som standard på ett hjul för stl. 4. För storlek
1-3 är ett hjul med riktningsspärr tillval.

Elektrisk tiltfunktion
Flipper Pro med elektriska funktioner kan även utrustas med eltilt
för en enklare hantering och mindre fysisk belastning på assistenter
och föräldrar.

Körhandtag
Liten och behändig
Tilt in space
Förbättrar viktfördelningen

Eltilt (valmöjlighet)
För en enklare hantering och
mindre fysisk belastning

Zitzi Flipper Pro
Manuell eller elektrisk

Höjdjustering
För att enkelt växla mellan
arbete och lek

Ramverk
Stadig konstruktion i
smidigt utförande

Hjul
Utrustad med 125 mm
hjul för enkel rullning
Riktningsspärr ingår som
standard på ett hjul för stl. 4.
För storlekar 1-3 är hjul med
riktningsspärr tillval.

Fotpedal
För enklare justering
av höjden

Flipper Pro fakta

Unikt för Zitzi Flipper Pro är dess tilt in

Storlekar

tilta sittdelen utan att orsaka instabilitet i

Belastningsvikt

space funktion, vilket innebär att man kan

Utföranden

underredet.

Tilt

4 st

Höjdjusterbar

35/50/75/135 kg

Sitthöjd (min)

7 st

Hjul, standard

0-30° alt -5°-25°

Sitthöjd (max)

Ja

125 mm

21/36 cm*
60/68 cm*

* Måtten anger chassits höjd och varierar beroende på valt sittsystem. De höga värdena gäller för storlek 4.
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