BU_NR25500_2021-03-31

Fakturaadress:
Namn:
Adress:
Postnr:

Ort:

Tel:
Orderdatum:
Inköpsorder:
l = Standard

Leveransadress:
Namn:
Adress:
Postnr:

Fax:

 = Kostnadsfritt

Standard
l 15km/h, 3 hjul
l Blå
l 14" hjul med aluminiumfälg, pneumatiska
l Orange sidoreflexer och röda reflexer bak
l Höjdjusterbar styrstam med centrumstyre/ratt
l LCD Display med multipla funktioner
l Säte C1 modell med vinkeljusterbara armstöd

Tel:
Märkes:



= Extrakostnad

l
l
l
l
l

LED framlampa med blinkers
LED baklampor med bromsljus och positionsljus, blinkers
Hydraulfjädring på alla hjulen
Krocktestad

Ort:
Fax:

P&G S Drive 140 elektronikbox med programmeringsport

l Handbroms med framdriftsavstängning
l Stötfångare bak
l Tippskydd

Fax: 031-7483737
E-mail: post@sunrisemedical.se
Max brukarvikt 175kg

STYRE
l Deltastyre


Högerstyrt
Vänsterstyrt
 ELTP010200 - Centrumstyrning (ratt) med ergonomisk fingerkontroll
 ELTP010201 - 12v uttag och 12v USB laddare
HASTIGHET
l ELTP010300 - 15km/h
 ELTP010302 - 10km/h (via programmering)
HJUL
 ELTP010581 - 14" hjul fram med alu.fälg, mönster V, pneumatiska, 14" hjul bak med alu.fälg, grovmönstrade, pneumatiska
 ELTP010580 - 14" hjul fram med alu.fälg, mönster V, massiva, 14" hjul bak med alu.fälg, grovmönstrade, massiva
BELYSNING
l LED framlampa med blinkers och LED baklampor med bromsljus, positionsljus och blinkers
FJÄDRING/BROMS
l Fjädring hydraulisk bakre, justerbar upp till 125kg brukarvikt
 ELTP010600 - Fjädring justerbar bakre, justerbar upp till 175 kg brukarvikt
SITS
 ELTP010750 - Vinkelställbart benstöd, självförlängande - Höger sida (inkl monteringsplatta för sätestillbehör)
 ELTP010751 - Vinkelställbart benstöd, självförlängande - Vänster sida (inkl monteringsplatta för sätestillbehör)
SITSSTOLPE
l ELTP010720 - Sitsstolpe höjdställbar (justeras med verktyg) Sitthöjd 46-56 cm
l Sitsplatta med längdjusteringsfunktion och spak för rotering
l ELTP010721 - Spak för rotering på höger sida
 ELTP010722 - Spak för rotering på vänster sida


ELTP010723 - Sitslyft elektrisk (150mm), ej rotation
TILLBEHÖR SITS
 ELTP010726 - Ryggstödsförlängning till säte C1
 ELTP010724 - Huvudstöd (ej med ryggstödsförlängning) till säte C1
 ELTP010725 - Fäste för höjdjustering av armstöd till säte C1

 = Kostnadsfritt

l = Standard



= Extra kostnad

SÄKERHET
l
ELTP090170 Stötfångare fram på höger och vänster sida


ELTP020000 - Hel stötfångare fram 2

FÖRVARING
l
Löstagbar korg fram med handtag, inkl fäste




ELTP020100 - Monteringsplatta bakre (utan förvaringsbox eller korg) 3,4
ELTP020101 - Förvaringsbox låsbar och löstagbar, bakre med monteringsplatta
3,4, 5
ELTP020102 - Korg med handtag, löstagbar, bakre med monteringsplatta

3,4,5

MANÖVRERING
l
ELTP020150 - Styre med fartmanövreringsspak på höger sida, handbroms på vänster sida

ELTP020151 - Styre med fartmanövreringsspak på vänster sida, handbroms på höger sida

ELTP020152 - Fotgas och fartmanövreringsspak, två knappar som styr fram/bak körning och fotgas/spakstyrning

ELTP020153 - Vridgas med en knapp som styr fram/bak körning, endast till höger sida, handbroms på vänster sida

ELTP020154 - Vridgas och fotgas med två knappar som styr fram/bak och fotgas/vridgas
BATTERIER
GEL

ELTP020173 - 60amp GEL batteri (+upp till 5amp)

ELTP020175 - 70amp GEL batteri (+upp till 5amp)
 ELTP020176 - Utan batteri
LADDARE

90146 - Batteriladdare JA Classic 8A

1017040 Batteriladdare Impulse
 ELTP020782 - Utan laddare
TILLBEHÖR

ELTP020900 - Rullbälte

ELTP020901 - Backspegel monterad på vänster sida

ELTP020902 - Backspegel monterad på höger sida

ELTP020903 - Fotplatteförhöjning 55 mm

ELTP020904 - Vinkelställbart fotstöd


ELTP020905 - Kryckhållare monterad på sits6



ELTP020906 - Kryckhållare monterad på stötfångare





ELTP020907 - Gåstödshållare1
INOS120171 - Rollatorhållare exkl. fäste
INORO54003 - Fäste rollatorhållare, monteras på stötfångare (2 st)
Syrgashållare
 ELTP020909 -107mm  ELTP020910 - 119 mm
ELTP020912 - Vindskydd överkropp (ansikte) (monterat på styrstammen)



ELTP020914 - Vindskydd överkropp/ben8




6,7

NOTERINGAR
1

Ej tillgänglig ihop med bakre monteringsplatta ELTP020100/1/2

2

Ökar skoterns totala längd från 139 cm till 144 cm

3

2.5 cm ökning av sitthöjden

4

Ej ihop med Gåstöd/Rollator hållare ELTP020907

5

Ej ihop med syrgashållare ELTP020909/10/1, Kryckhållare ELTP020905/6

6

Ej ihop med bakre monteringsplatta ELTP020101/2 och Gåstöd/Rollator hållare ELTP020907

7

Ej ihop med bakre monteringsplatta ELTP020100

8

Ej ihop med korg fram

