F3 CORPUS

KOMPAKT.
STORA MÖJLIGHETER.

F3 CORPUS

MAXIMALT OBEROENDE
MED F3.

Tillgänglighet, stabilitet och komfort.
F3 chassit är det mindre i F-serien framhjulsdrivna rullstolar. Det kompakta
och smidigare chassit gör att du snabbt
kan röra dig i trånga utrymmen som
stadens gator och mindre affärer ... eller
till och med i en liten lägenhet. Den
låga tyngdpunkten förbättrar avsevärt
stabiliteten vid körning i ramper eller

andra lutningar. F3 ger en dig en
bekväm känsla och sparar din energi.
Corpus® sitsen levereras som standard
med alla ergonomiska och tekniska
fördelar. En snygg design som följer
kroppen, med lätt böjda benstöd, öppen
armstödsdesign och Unitrack stödsystem.

Det finns ingen anledning att
kompromissa vad gäller komfort
- F3 är ett bevis på detta.

FU N K TI O N ER

Kompakt kontroll.

Comfort Ride.™

Det krävs en hel del av en rullstol
som ska kännas smidig inomhus
och samtidigt stark utomhus där
underlaget kan variera. Det mindre
F3 chassits låga tyngdpunkt och
motorernas minimala energiförlust
ger dig direkt styrning och kraft
på drivhjulen även i låg fart. En
kompakt och säker rullstol som
gör det enklare att vara aktiv.

Separat fjädring på alla 4 hjul
och stabil grund ger F3 chassi
en hög komfort både inomhus
och utomhus. Spara din energi
för de viktiga sakerna i livet.

FÖ R D EL A R

Mer energi kvar för funktionella aktiviteter.
Att köra en elrullstol förutsätter en stabil
kroppsställning men ojämna ytor kan äventyra
denna då det framkallar mer sidokrafter. Den
separata fjädringen minskar dessa krafter,
vilket resulterar i bättre kroppsstabilitet.

Corpus sitssystem är utformat för att ytterligare
minska eventuell brist i stabilitet.
F3 chassi kombinerat med Corpus sitssystemet
fungerar i synergi med varandra och kroppen
kommer att uppleva mindre spasticitet.

Mindre spasticitet och kompensationsrörelser
bidrar till att minska trötthet och leda till
att man får mer energi kvar för funktionella
aktiviteter och kan vara mer delaktig.

TI L L BEH Ö R
Dynor
Dyna med tryckavlastningsyta:

Stöd
I olika former och storlekar:

» Ergo Air

»
»
»
»
»
»

Nackstöd
Bålstöd
Lårstöd
Vadstöd
Höftstöd
Amputationsstöd

Bord i olika former
»
»
»
»
»

Swing away
Vinkeljusterbart
Sidmonterad panel
Mittmonterad panel
Cafébord

Hållare och bagage
Någonstans att lägga de saker
du behöver ha med dig:
»
»
»
»
»
»
»

Mobil & Tablethållare
Mugghållare
Armstödsväska
Väska medicinska nödvändigheter
Kryckkäppshållare
Syrgashållare
Bagagebox/ryggbox

F3 CORPUS

Sits Corpus®.
Sitsen har en otrolig glidryggsfunktion
som minskar skjuvningsrisk vilket ger
en säkrare positionsändring och du
kan slappna av ordentligt.

Stöd i olika storlekar.
Permobil Original bål- och nackstöd.
Ett starkt men lätt system. Formbara
kuddar med länkade fästen.

AP Sitsvinkling.
Sitsvinkling ger avlastning
och vila. Negativ sitsvinkling
gör att du kan nå saker på
ett enklare sätt eller vara till
hjälp vid överflyttning.

Det ultimata greppet.
Välj bland flera olika joystickgrepp.
Från tennisboll till speciellt formade
grepp i olika storlekar.

Sitslyft.
Om du behöver nå något
högre upp har du en snabb
sitslyft med stabilitet även
vid full höjd. Stabiliteten
skapas genom att lyften
har 3 kontaktpunkter
och att sitsen samtidigt
rör sig bakåt.

Sitshöjd.
Negativ sitsvinkling
kan vara bra att ha
i vardagen för att komma
närmare ex. ett bord.

Comfort ride.™
Hög komfort både inomhus
och utomhus gör att du
sparar energi till annat.

Max hastighet
10 km/h.

Gör din stol personlig
välj favoritfärg.

Flip-up fotplattor
för enklare överflyttning.
Däck finns i svart och du kan
välja mellan luft eller solida.

Inga stödhjul behövs under
100 kg, standardstorlekar sits
och 8 km/h som maxhastighet.

F3 CORPUS

SPEC I FI K ATI O N ER
Längd chassi (exkl/inkl stödhjul)

915/1015 mm

Körstäcka

25–30 km*

Längd inkl sits

1140 mm

Max. hasighet

8/10 km/h

Bredd chassi

610 mm

Vändradie (ISO 7176-5)

675 mm

Bredd inkl sits

610 –790 mm

Vända i korridor

1040 mm

Höjd

970 –1170 mm

Hindertagningsförmåga

60/75 mm

Min. transportlängd (exkl. stödhjul)

790 mm

Fjädring

Ja

Min. transportlängd (inkl. stödhjul)

890 mm

Electronik R-net

120 A

Min. transporthöjd

825 mm

Elektrisk sitslyft

0 –300 mm

Sitshöjd

450 mm

Elektrisk stitsvinkling

50°

Sitshöjd med sitslyft

450 –750 mm

Elektrisk sitsvinkling negativ

10°/20°/30°**

Vikt. batterier 60/73 AH

175/184 kg

Elektrisk benstödsjustering

90 –180°

Vikt batterier 60/73 AH

2x19 kg/2x23 kg

Elektrisk ryggstödsjustering

85°–150°/180°***

Max. användarvikt

150 kg

Manuell ryggstödsjustering

120°

Bredd sits

420–570 mm (50 steg)

Krocktest ISO 7176-19 lås

Ja, max 136 kg

Djup sits

370–570 mm (25 steg)

Krocktest ISO 10542-3 remmar

Ja, max 150 kg

Bredd ryggstöd

360/410/460/510 mm

EN12182/EN12184 CE

Ja

Höjd ryggstöd

470, 545–670 mm
(25 mm steg)

Avstånd mellan armstöd

380 – 480/480 –580 mm

Höjd armstöd

185–320 mm

*Körsträckan kan vara något kortare om du kör frekvent i tuffare terräng.
**Vid 20° och 30° negativ sitsvinkling krävs speciella benstöd.
***Beroende på rygghöjd

EL EK TR ISK A FU N K TI O N ER

Negativ sitsvinkling

Sitsvinkling

Sitslyft

FÄ RG ER

ORANGE SUNBURST

Benstödsjustering

Ryggstödsjustering

K L Ä DSEL

RÖD RADIANT

ROSA POWER

BLÅ OCEAN

GRÖN GALACTIC

SVART MIDNIGHT

SKAI

SVART TYG

Dessa specifikationer beror på konfigurationen på rullstolen. Restriktioner på sitsfunktioner kan vara aktuella
på vissa konfigurationer beroende på brukarvikt. För mer information som inte nämns i detta produktblad,
se bruksanvisning som kan laddas ner från Permobils hemsida eller kontakta ditt lokala Permobilkontor.
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