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Regulacja - Dostosowanie - Opcje modułowe

Quickie® Rumba Modular to uniwersalny i
wszechstronny elektryczny wózek inwalidzki,
zaspokajający potrzeby zarówno użytkowników, jak
i pracowników służby zdrowia.
Nowa, regulowana konstrukcja i szereg opcji
modułowych umożliwiają pracownikom służby
zdrowia opiekę nad pacjentami cierpiącymi na
różne schorzenia - każdy wózek można idealnie
dostosować do indywidualnych potrzeb

Wózek jest zwarty i zwrotny, posiada mały promień
zawracania
ułatwiający
manewrowanie
we
wnętrzach, jak również dużą moc do wykorzystania
na zewnątrz. W modelu Rumba Modular udało
się osiągnąć idealną równowagę pomiędzy
bezpiecznymi osiągami na zewnątrz, zwrotnością
we wnętrzach i komfortem zapewnianym dla
użytkownika.
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Doskonała zwrotność we wnętrzach
Kompaktowa rama i mały promień zawracania sprawiają, że jazda wózkiem
Rumba Modular we wnętrzach jest bezpieczna i prosta. Manewrowanie
w ograniczonych przestrzeniach jest bezpieczne i proste dzięki płynnemu
napędowi, dobrym osiągom oraz regulowanej prędkości.

Doskonałe osiągi na zewnątrz
Jazda wózkiem Rumba Modular na zewnątrz jest bezpieczna i pewna. Silniki
o dużej mocy oraz programowalny sterownik umożliwiają płynną i dynamiczną
jazdę, zaś dobrze wyważona, składana rama zapewnia bezpieczeństwo,
stabilność i komfort użytkowania na nierównych powierzchniach.

Wygoda łatwej regulacji
Wózek Rumba Modular jest wyposażony w funkcje
regulacji

pozwalające

na

jego

dostosowanie

do

indywidualnych wymogów. Możliwe jest zastosowanie
siedzisk o szerokości od 37 cm do 53 cm, zaś oparcie
zapewnia głębokość siedziska od 42 cm do 50 cm w
każdym wózku.
Szerokość siedziska: + 5 cm /5 cm *

Nachylenie oparcia: 0° - 30°

Regulacje wózka Rumba Modular wykonuje się szybko
i prosto. Korzystając z zaledwie dwóch standardowych
rozmiarów ram, pracownicy służby zdrowia mogą
dostosować wózek do indywidualnych potrzeb pacjenta,
zaś dzięki szerokiej ofercie opcji modułowych możliwe
jest jednoczesne zapewnienie wygody użytkownika i
realizacji celów medycznych.

Opcje modułowe
Głębokość siedziska: 42 - 50cm

Wysokość oparcia: 48 - 58 cm

Wózek Rumba Modular jest dostępny z szeroką ofertą
opcji wraz z opcją comfort, a także możliwości zmiany
pozycji oraz sterowania ręcznego lub elektrycznego.
Wszystkie opcje mają charakter modułowy, dzięki
czemu ich dodanie nie pociąga za sobą konieczności
wprowadzania skomplikowanych zmian czy dodawania
nowych elementów, przez co nie tylko regulacja, ale
również zmiana konfiguracji wózka Rumba Modular jest
czynnością prostą i wydajną.

Wysokość podłokietnika: 22 - 30cm
Głębokość podłokietnika: 7 cm

Długość podnóżka: 40 - 47 cm

* --5 cm dostępne dzięki podłokietnikom o zmniejszonej szerokości

Rumba Modular

Podnóżki podnoszone ręcznie
lub elektrycznie

Uchylne oparcie

Oparcie z regulacją naprężenia

Wybór podnóżków podnoszonych ręcznie lub
elektrycznie zapewniających odpowiednie
podparcie.

Zarówno ręczne pochylanie za pomocą
rozpórek gazowych (-9° do 30°), jak również
pochylanie elektryczne (0° - 30°) umożliwia
użytkownikom regulowanie kąta nachylenia
oparcia.

Wyściełana tapicerka z możliwością regulacji
naprężenia zapewnia bardziej dokładne
pozycjonowanie, co gwarantuje maksymalne
wsparcie i wygodę.

Zagłówek na zawiesiu

Anatomiczny zagłówek

Wygodne siedzisko

Zagłówek na zawiesiu został przetestowany
z pozytywnym rezultatem pod kątem
transportu w wąskich przejściach zgodnie z
ISO / NP 7176-19 2001.

Wersja anatomiczna zagłówka zapewnia
więcej możliwości regulacji głębokości,
wysokości i kąta nachylenia w stosunku do
wersji standardowej.

Komfortowe siedzisko i oparcie zapewniają
dodatkowe wsparcie i większą wygodę. Na
ilustracji pokazano

Składany stolik

Sterowanie rumplem

Składany stolik może zostać zamontowany
z prawej lub z lewej strony.

Nowy
typ
zamocowania
sterownika
zapewnia bardziej intuicyjne kierowanie
wózkiem przez użytkownika. Dostępne w
wersjach VR2 i R-net.

Element do pokonywania
krawężników (demontowalny)

Element do pokonywania krawężników,
umożliwiający pokonywanie krawężników
o wysokości do 10 cm, można łatwo
zdemontować do celów transportu albo
podczas używania we wnętrzach.

standardowy zagłówek.
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Wózek Quickie Rumba Modular został przetestowany z pozytywnym
rezultatem pod kątem transportu w wąskich przejściach i zatwierdzony
do użycia w pojazdach zgodnie z
ISO/NP 7176-19 2001, przy
użyciu 4-punktowego systemu pasów bezpieczeństwa Unwin WWR/
ATF/K/R
Można również stosować inne systemy pasów bezpieczeństwa zgodne
z wymogami ISO 10542 lub SAE J2249.
Przednie i tylne haki do stosowania z 4-punktowym systemem pasów bezpieczeństwa.

Dane techniczne: siedzisko
1.

Kąt siedziska

3°

2.

Głębokość siedziska

42,5 45 47,5 50 cm

3.

Szerokość ramy

42 48 cm

4.

Efektywna szerokość siedziska*

37 - 47 cm / 43 - 53 cm

5.

Wysokość przedniego siedziska

50 cm

6.

Nachylenie oparcia

0° - 30°

7.

Wysokość oparcia (bez poduszki)

48 51 53 cm

8.

Szerokość oparcia

42 48 cm

9.

Obniżenie poziomu podnóżka

40 - 47 cm

10. Kąt podnóżka

70° / 70° - 0° podniesienia

11. Wysokość podłokietnika

22 - 30 cm

* Szerokość siedziska można uzyskać poprzez regulację podłokietników oraz dzięki podłokietnikom o zmniejszonej szerokości

Specyfikacja
Szerokość całkowita

57

Całkowita długość (z podnóżkiem)

101** / 107 cm

Promień skrętu

85 cm

Szerokość po złożeniu**

35 cm

Waga całkowita (z akumulatorami)***

75 kg - 89 kg

Waga najcięższego elementu

37,4 kg

Pojemność akumulatora

40 aH / 50 aH

Zasięg

25 / 30 km

Możliwość pokonywania krawężników (z elementem do pokonywania krawężników)

10 cm

Dopuszczalna waga użytkownika

125 kg

Maksymalne bezpieczne nachylenie

8°

Przetestowane z pozytywnym rezultatem pod kątem transportu w wąskich przejściach zgodnie

Tak

/ 63 cm

z ISO 7176 Część 19
**

101 cm długości całkowitej, gdy zabezpieczenia stabilizujące obciążone sprężyną są złożone

*** Całkowita waga wózka zależy od konfiguracji
**** Przetestowano w następujący sposób: głębokość siedziska ustawiona na 50 cm, odchylenie ustawione na 30° z użytkownikiem o wadze maksymalnej 125 kg w wózku
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