mobile
- łączy przyjemną jazdę z komfortem siedzenia

DDInnowacja w kategorii wózków

inwalidzkich z napędem elektrycznym
DDŁączy w sobie przyjemną jazdę i
komfort siedzenia
DDDo użytku wewnątrz i na zewnątrz
DDKonstrukcję wózka wspiera
profesjonalny system siedzisk Netti
DDSzeroka gama akcesorii dodatkowych
DDDostępny w różnych konfiguracjach

INNOWACYJNE WÓZKI INWALIDZKIE Z
NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Szerokość siedziska
40-50 cm

Alu Rehab wprowadza na rynek pionierski wózek inwalidzki z napędem elektrycznym, który łączy w sobie przyjemną jazdę z komfortem siedzenia. Wózek
spełnia całkowicie nowe standardy w zakresie komfortu wózków inwalidzkich
z napędem elektrycznym. Netti Mobile zapewnia ergonomiczne rozwiązania,
które zastosowaliśmy już w innych komfortowych wózkach inwalidzkich,
m.in. anatomiczne zawiasy oparcia i podnóżków oraz elementy wyjmowane.
sterowanie Shark i DX2 firmy Dynamic. Konstrukcję wózka wspiera sysem
siedzenia Netti, co gwarantuje zachowanie optymalnej pozycji siedzenia i
odciążenia. Netti Mobile dostępny jest w różnych konfiguracjach: od ręcznej
regulacji kąta siedziska, oparcia i podnóżków, po w pełni elektryczne sterowanie siedziskiem, oparciem, podnóżkami i napędem za pomocą joysticka.
Zastosowaliśmy sprawdzony napęd Smark firmy Dynamic.

Głębokość siedziska
40-50 cm

Wysokość oparcia
50 cm (60 cm)

Wysokość siedziska
50 cm
Bez poduszki

Całkowite obciążenie
140 kg

Różnorodne możliwości
Netti Mobile jest przeznaczony dla
osób min. z ograniczoną dysfunkcją
narządu ruchu.

Waga
94 kg
Bez poduszek

Aby uzyskać fachową poradę i
znaleźć właściwe rozwiązanie
dla potrzeb i wymagań danego
użytkownika, prosimy o kontakt
telefoniczny.

Kąt siedziska
Stały 3-stopniowy -4°, -8°, -12°
Elektr. i ręczny: -9°-16°

30 x 45mm

Kąt nachylenia oparcia
88°-113°

30mm

Crash tested
ISO 7176-19
45mm

IIIIII

III IIIIIIIII

II

IIIIII IIIIIIII
III

IIIII

III

III

Max prędkość
10 km/h

Max zasięg
25 km

Duży wybór akcesoriów
Dostępna jest szeroka gama
akcesoriów do Netti Mobile, dostosowanych do szczególnych potrzeb
użytkownika.
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Konstrukcja ramy
Netti Mobile posiada tę samą górną
ramę, co Netti III. Oznacza to między
innymi, że:
 można o 10 cm przestawiać

głębokość siedziska poprzez
zmianę pozycji uchwytu oparcia
 można uwzględnić różnicę w
długości nóg, ustawiając elementy wyjmowane.

O optymalnej pozycji siedzenia
decydują szczegóły

Elastyczna konstrukcja
podłokietników

Dla naszych konstruktorów ergonomia
i techniczne rozwiązania idą ze sobą w
parze. Tajemnicę komfortu Netti Mobile
stanowią jedyne w swoim rodzaju zawiasy
oparcia i ich umiejscowienie. Rozwiązanie
to gwarantuje, że użytkownik nie osuwa
się do przodu, kiedy oparcie pochylone jest do tyłu. Razem z podnóżkami
zapobiega się narażeniu użytkownika
na niewłaściwą pozycję siedzenia, siły
ścinające i odleżyny.

Podłokietniki w wózkach Netti Mobile
można odchylać do tyłu. Jest to szczególnie praktyczne, jeśli użytkownik chce
usiąść blisko stołu oraz podczas transportu.

System siedziska Netti

Dobre wsparcie tułowia

Netti Mobile wyposażony jest w ten sam system siedzenia, co pozostałe wózki
Netti. System siedzenia Netti wspiera różne właściwości wózków Netti. Wspólnie tworzą optymalne rozwiązanie stabilizujące miednicę, zapewniające swobodę
ruchów tułowia i rąk oraz optymalne rozłożenie obciążenia.
Wszystkie poduszki siedziska mają co najmniej 8 cm wysokości, dzięki czemu
użytkownik może długo i wygodnie siedzieć, nie wgniatając poduszki. Poduszka
oparcia jest ergonomicznie ukształtowana i można bezstopniowo ustawiać jej
wysokość i głębokość.

Oparcie z zapięciem na rzep w Netti
Mobile wzmacnia wsparcie tułowia za
pomocą poduszki oparcia. Kształt oparcia
zapewnia prawidłowe wsparcie linii lędźwi
i kręgosłupa użytkownika a bezstopniowa
regulacja wysokości poduszki umożliwia
optymalne i indywidualne dopasowanie.

Podnóżki

Komponenty elektryczne

Netti Mobile w wersji standardowej posiada podnóżki z regulacją kąta nachylenia.
W przypadku opcji dodatkowych budowy podnóżków przejdź na stronę z akcesoriami
lub skontaktuj się z nami

Stosujemy elektryczne urządzenia
obsługowe firmy MBL. Sterowanie
(skrzynka sterownicza i joystick) dostarczane jest przez uznanego producenta
Dynamics. Nasza oferta zawiera szeroką
gamę różnych uchwytów joysticka.
Istnieją różnorodne możliwości i chętnie
pomożemy w znalezieniu odpowiedniego
rozwiązania.
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Zastrzega się prawo do dokonywania zmian. Brak gwarancji z tytułu błędów w druku. 1/2012

Różne pozycje siedzenia
Wózek Netti Mobile przeznaczony jest zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak i na
zewnątrz, dzięki czemu może z niego korzystać większa grupa użytkowników. Netti Mobile
wyposażony jest w system siedzenia Netti, stwarzający najlepsze warunki dla komfortowego i różnorodnego ustawienia siedziska użytkownika. W połączeniu z nachyleniem
siedziska i oparcia można ustawić różne pozycje siedzenia – od pozycji pionowej po
wygodną pozycję do odpoczynku.
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