Standard

Sprawdź kombinacje RubiX...

Sprawdź kombinacje RubiX...

RubiX

Breezy RubiX

Możliwość regulacji...

Zarządzanie flotą ...

Regulowana wysokość, głębokość siedziska i środek ciężkości,

Trwała i niezawodna konstrukcja z aluminium

podpory na ręce o regulowanej długości oraz podnóżki z

Wspólne części i akcesoria dla całej rodziny BasiX & RubiX.

regulacją kąta można dopasować do potrzeb użytkownika,

Model “XL” ze wzmocnieniem krzyżowym z 4 ramionami

co zapewnia szybką i łatwą ocenę gwarantującą optymalny

odpowiedni dla użytkowników o wadze do 160 kg.

komfort.

Znaczna możliwość konfiguracji...
Szeroki zakres opcji klinicznych w tym specyfikacja dla
użytkowników hemiplegicznych Obejmuje regulację kąta i
możliwość leżakowania oparcia i komfortowe siedzisko jako
opcje.

Głębokość siedziska z regulacją kąta od 41
do 46 cm.
Środek ciężkości tylnego koła do 5 cm w celu
zapewnienia lepszej manewrowości

Regulowane napięciem oparcie przedłużane
od 41 do 46 cm

Oparcie można obniżyć do 41 cm, aby
zapewnić bardziej wygodny, płynny ruch
napędowy

Podłokietnik hemiplegiczny (opcja)

Jednoręczny napęd (opcja)

Wzmocnienie krzyżowe z czterema
ramionami dla większych i cięższych
użytkowników i klientów (opcja wzmocniona
XL)

Standard
Płyta podnóżka i drążek stabilizujący w celu
zwiększonej sztywności i wsparcia (opcja
wzmocniona XL)

Regulowana długość podłokietnika

Regulowany kąt siedziska (0°, 3° & 6°)

Kąt (+/- 15°) i wysokość podnóżka
regulowane

Regulacja wysokości siedziska możliwa
dzięki obudowie kółka samonastawnego i
widełek

Podnoszony podnóżek (opcja)

Podłokietnik o regulowanej wysokości (opcja)

Podpórka pod kikut (opcja)

Dostępne opcje dla stolika. Nasuwany i
odchylany (na rysunku).

RubiX

Szczegóły techniczne:

38-60 cm

41-48.5 cm

41-46 cm

SS +20 cm

125 kg

160 kg

37.5-50 cm

0°, 3°, 6°

Całkowita wysokość: 		
Całkowita wysokość z podnóżkami:
Wysokość oparcia:		
Szerokość siedziska:

RubiX XL

96 cm

Szerokość po złożeniu:		

32 cm

109 cm

Kolor tapicerki:		

czarny

41 - 46 cm

38 - 52 cm / wersja wzmocniona XL 52 - 60 cm

Głębokość siedziska: 		41 - 46 cm / wersja wzmocniona XL 41 - 48,5 cm

Zaakceptowany ciężar użytkownika:

125 kg /

wersja wzmocniona XL 		

160 kg

Maks. waga:		

> 15,3 kg

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów, proszę zapoznać się z formularzem zamówienia.
Wszystkie informacje mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Proszę skonsultować się z firmą Sunrise Medical w przypadku ewentualnych
pytań.

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/Heidelberg
T: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
F: +49 (0) 72 53 / 9 80-111
www.sunrisemedical.com
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