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Rex 350Stabil og driftsikker el-kørestol
Rex 350 er en stabil og meget smal el-kørestol, der fås 
i både børne- og voksenstørrelser og kan bruges både 
inde og ude.

Rex 350 er en kompakt el-kørestol til både børn og voksne. 
Kørestolen har en lille venderadius, der gør den nem at manøv-
rere indendørs såvel som udendørs. Rex 350 er støjsvag og har 
en meget lav sædehøjde, hvilket gør den nem at få ind under 
borde.

Rex 350 tilbyder mange forskellige siddepositioner. Der er mu-
lighed for at få op til fem elektriske sædeindstillinger; eleverbar 
benstøtte i venstre side og højre side, justerbar rygvinkel, sædelift 
og sædetilt.

Sæde- og rygmodulet kan endvidere specialtilpasses til brugerens mål og 
behov. Rex 350 fås fx med stropsæde, stropryg og det multijusterbare ryg-
system Wing Back ILSA for optimal støtte og løbende justering af siddestillingen.

Rex 350 fås også med ledsagerbetjening, hvis brugeren ikke er i stand til at hånd-
tere joysticket på egen hånd.

Rex 350 er crashtestet med 4-punkt bespænding og Dahl Docking System og god-
kendt til anvendelse som bilsæde.

SPECIFIKATIONER REX 350

TOPHASTIGHED 6  / 7,2 / 10 / 14 KM/T    

OPLADNINGSTID FRA 6 TIMER

RÆKKEVIDDE OP TIL 25 / 35 / 45 KM

FORCERER FORHINDRINGER OP TIL 5 CM

FORCERER STIGNINGER OP TIL 17%

VENDERADIUS FRA 100 CM

FRIHØJDE 5,5 / 7,5 CM

Ydeevne

 Smal el-kørestol
  Mulighed for op til fem  

elektriske sædeindstillinger
  Crashtestet med 4-pkt-bespænding  

og Dahl Docking System
  Max brugervægt 140 kg
  Til indendørs og udendørs brug
  Fås med affjedring

1   AFFJEDRING
Rex 350 fås med affjedring for ekstra 
stødabsorbering ved kørsel på ujævnt 
underlag. 

2   JOYSTICK
Der kan vælges mellem joystick med 
LED-indikator eller LCD-display og fem 
forskellige joystick-greb.

3   LIFT & TILT
Mulighed for elektrisk sædelift og 
sædetilt.
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Rex 350

 Rex 350 fås i en meget smal model, der 
med en bredde på kun 54 cm let kommer 

igennem døre og rundt i hjemmet.

SPECIFIKATIONER REX 350

MAX. BRUGERVÆGT 140 KG

PRODUKTVÆGT FRA 84 KG

SÆDEBREDDE 26 - 60 CM

SÆDEDYBDE 28 - 60 CM

SÆDEHØJDE FRA 40 CM

RYGLÆNSHØJDE 25 - 50 CM

BØRN & UNGE JA

ISO CRASHTESTET JA
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Baghjulstræ
k

Forhjulstræk
For mere uafhængighed og  
fleksibilitet
Juvo er fleksibel og brugervenlig. Komponenter kan 
kombineres på kryds og tværs, og det gør Juvo til en 
alsidig el-kørestol. Juvo fås centerdrevet, baghjuls- 
trukket eller forhjulstrukket. Den kan anvendes  
både inden- og udendørs.

Hjultræk
Den centerdrevne Juvo har et stort hjul i midten, støttehjul både 
foran og bagpå og er velegnet til brugere med begrænsede kogni-
tive evner, da den er ekstra let at køre. 

Juvo med baghjulstræk er anvendelig både indendørs og udendørs. 
Denne model er rigtig god til at køre op ad bakke og forcere forhindringer.

Juvo med forhjulstræk har ekstra god plads i fodstøtteområdet, 
lille venderadius og er god til at komme op over høje kanter.

Sædeløsninger
VAS (Vario Adjust Seat) sikrer fleksibel og behagelig komfort, som kan 
tilpasses brugerens behov. VAS kommer med polstret rygstøtte og 
siddepude. Fås også med kontursæde i mange størrelser og ud-
formninger. Sædet er formet til at give stabilitet og aflastning af 
bækkenet. 

Styreenhed
El-kørestolen kan styres med TEN°, VR2 eller alternativt 
mini-joystick, der styres med hage og læber. TEN° er en 
ny, håndholdt styreenhed. Den roterende styring med 10° 
rotationsvinkel gør det nemmere at styre hastigheden, og 
3.5" farvedisplay med høj opløsning giver et godt overblik over 
brugergrænsefladen. VR2 er den grundlæggende styreenhed. 
Den kan programmeres til at passe brugerens behov. Kontrol-
panelet er inddelt i et tastatur, to LED-display og et joystick.

Sikkerhed
Juvo har flere indbyggede funktioner, som sikrer, at brugeren 
navigerer kørestolen sikkert. Stolen kompenserer automatisk for 
vibrationer under kørsel på ujævnt underlag. Derudover sænker den 
automatisk farten, når brugeren drejer og vender.

  Forhjulstræk, baghjulstræk eller centerdrevet
  Stødabsorberende og formindsker vibrationer
  Justerbar ryg- og benvinkel
  Max brugervægt 160 kg
  45° sædetilt
  Elektrisk hejs
  Crashtestet

1   KONTURSÆDET
Juvo fås med kontursæde, som er formet 
til kroppen og udviklet i samarbejde med 
 fysio- og ergoterapeuter. Det giver en opti-
mal tilpasning og en rigtig god siddestilling.

2   TEN°
Juvo fås med det nyudviklede TEN° styre-
system, som er meget let at betjene med et 
blødt håndgreb og et innovativt, roterende 
styringssystem med en 10° rotationsvinkel, 
der gør det nemmere at styre hastigheden.

3   AFFJEDRING
Det vægttilpassede affjedringssystem giver 
kørestolen rigtig gode køreegenskaber og 
ekstra sikkerhed til brugeren. Vibrationer og 
stød i kroppen begrænses, og brugeren får 
en bedre siddestilling og generelt en bedre 
køreoplevelse. 
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Juvo

SPECIFIKATIONER JUVO

TOPHASTIGHED 6 / 7,2 / 10 / 14 KM/T

OPLADNINGSTID FRA 6 TIMER

RÆKKEVIDDE OP TIL 25 / 35 / 45 KM

FORCERER FORHINDRINGER OP TIL 6,5 / 10 CM

FORCERER STIGNINGER OP TIL 10 / 17%

VENDERADIUS FRA 75 / 96,5 CM

Ydeevne

 Juvo centerdrevet.

SPECIFIKATIONER JUVO

MAX. BRUGERVÆGT 160 KG

PRODUKTVÆGT FRA 107 KG

SÆDEBREDDE 34 - 56 CM

SÆDEDYBDE 34 - 58 CM

SÆDEHØJDE 41 - 57 CM

RYGLÆNSHØJDE 37 - 55 CM

TOTALBREDDE FRA 60 CM

BØRN & UNGE JA

ISO CRASHTESTET JA
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