Airgo – sammenklappelige elektriske kørestole

(1)

(2)

Airgo, sammenklappelige elektriske kørestole, er udviklet til personer, der har svært
ved at gå eller slet ikke kan gå, men som har syn, fysisk og mental evne til at
kontrollere en elektrisk kørestol.
Airgo er lette og innovative og kan nemt styres med én hånd. Med Airgo er brugeren
uafhængig af andres hjælp.
Airgo tilhører en helt ny generation af kørestole, der med lav vægt og moderne teknologi
giver helt nye muligheder. Lav vægt, kompakt design og en lille vendediameter gør det
meget let at manøvrere, ikke mindst indendørs, hvor trange rum kan gøre det vanskeligt at
komme rundt med en større stol.
Airgo X1 vejer kun 20 kg inklusive 2 batterier, hvilket gør den til en af de letteste elektriske
kørestole på markedet! Kørestolen er, ligesom mange manuelle kørestole, konstrueret efter
den såkaldte krydsteknik, som udover at give kørestolen god stabilitet også gør den let at
tage med og let kan foldes ved bare at løfte i sædet. Pga. den lave vægt og store
fleksibilitet er den specielt velegnet til seniorbrugere.
Airgo S2 har, udover samme egenskaber som Airgo S2 Basic, en indbygget kommunikationsenhed med et SIM-kort, der fungerer som telefon, hvilket skaber ekstra tryghed og
sikkerhed. Et tryk på SOS-tasten generer en alarm – til et eller flere telefonnumre, som f.eks.
112.
Airgo kan klappes sammen på 3 sekunder, og Airgo passet let ind i et
bagagerum

Airgo – sammenklappelige elektriske kørestole
Produktspecifikation:
(1) Airgo X1

(2) Airgo S2 Basic

(2) Airgo S2

Vægt

20 kg

26 kg

26 kg

Brugervægt, max.

100 kg

150 kg

150 kg

Mål (LxBxH)

99 x 56 x 89 cm

91 x 60 x 94 cm

91 x 60 x 94 cm

Mål, sammenklappet

59 x 21 x 69 cm

73 x 60 x 37 cm

73 x 60 x 37 cm

45 x 38 cm

45 x 42 cm

45 x 42 cm

Sæde (BxL)
Sædehøjde

50 cm

50 cm

50 cm

Hastighed, max.

6 km/t

7 km/t

7 km/t

15/30 km

20/40 km

20/40 km

60 cm

75 cm

75 cm

Vaskbar/aftagelig

Vaskbar/aftagelig

Vaskbar/aftagelig

2 x 180W

2 x 250W

2 x 250W

2 x 7AH/24V

2 x 10AH/24V

2 x 10AH/24V

2 x 170WH, 2 kg

2 x240WH, 1,8 kg

2 x240WH, 1,8 kg

8/12 tommer

8/12 tommer

8/12 tommer

Elektromagnetiske

Elektromagnetiske

Elektromagnetiske

CE/MDD 93/42

EN12184

EN12184

1 år

2 år

2 år

Standard

Standard

SMART

Ladestatus

X

X

X

Hastighedsindikator

X

X

X

Horn

X

X

X

USB-stik til ladning

X

X

X

Indbyggede forlygter

X

X

Rækkevidde, 1/2 batterier*
Vendediameter
Sædehynde/Fodstøtte
Motoreffekt
Lithiumbatteri, flygodkendt
efter UN38.3
Batterieffekt/vægt
Hjul (massive)
Bremsetype
Godkendt efter
Garanti
Joystick type/Funktioner:

Indbygget mobil

X

Alarmfunktion/SOS

X

Fjernstyret via mobil

X

Ur

X

FM Radio

X

GPS (tilkøb)

X

Varenavn

Varenr.

HMI-nr.

Airgo X1

7350125310012

130355

Airgo S2 Basic

7350125310038

129417

Airgo S2

7350125310021

125070
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