
 

 

 

 

 
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 via et joystick. 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 Kolibri vejer blot 17 kg inklusiv 1 batteri, 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 er den helt rigtige kørestol til udendørs brug - til kørsel også på specielt ujævnt 
terræn. S2 findes med massive punkteringsfrie hjul samt med perforerede forhjul, som gør 
ujævn kørsel mere skånsom. Plus-modellen har 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 ét eller flere telefonnumre, som f.eks. 112. 

Airgo S3 vejer kun 20 kg inklusive batteri. I modsætning til Airgo’s andre modeller, har 
denne et indstilleligt ryglæn, som gør det muligt at hvile i kørestolen. Airgo S3 fungerer 
lige så godt indendørs som udendørs. Som Airgo S2 findes denne model med både 
massive punkteringsfrie hjul samt perforerede forhjul for en mere skånsom og støjsvag 
kørsel, hvis der f.eks. køres meget på brosten. S3 Plus har også den trygge SOS-funktion. 

Airgo kan klappes sammen på 3 sekunder, og passer let ind i et 
bagagerum 
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X1 Kolibri S2/S2 Plus S3/S3 Plus 



Produktspecifikation: 

 

 X1 Kolibri S2 S3 
Vægt inkl. 1 batteri 17 kg 28 kg 20 kg 
Brugervægt, max. 120 kg 150 kg 120 kg 
Mål (LxBxH) 99 x 56 x 89 cm 91 x 60 x 94 cm 97 x 58 x 87 cm 
Mål, sammenklappet 64 x 26 x 72 cm 73 x 60 x 37 cm 71 x 58 x 31 cm 
Sæde (BxD) 45 x 38 cm 47/55 x 43 cm 1 43 x 43 cm 
Sædehøjde 50 cm 50 cm 50 cm 
Hastighed, max. 6 km/t 7 km/t 7 km/t 
Rækkevidde, 1/2 batterier 2 15/30 km 20/40 km 20 km 
Vendediameter 60 cm 75 cm 80 cm 
Motoreffekt 2 x 180W 2 x 250W 2 x 200w 
Lithiumbatteri, flygodkendt efter 
UN38.3 

2 x 7AH/24V 2 x 10AH/24V 1 x 12AH/24V 

Batterieffekt/vægt 2 x 170WH, 2 kg 2 x240WH, 1,8 kg 1 x 288WH, 1,8 kg 
Hjul 8/12” - massive 8/12” – massive/perforerede 8/12” – massive/perforerede 
Indstillelige ryglæn Nej Nej Ja, 2 - 35° 
Bremsetype Elektromagnetiske Elektromagnetiske Elektromagnetiske 
Vaskbar sædepude Ja Ja Ja 
Opbevaringstaske under sæde Nej Ja Ja 
Opbevaringslomme bag ryglæn Ja Ja Ja 
Anti-tip beskyttelse Ja Tilkøb 3 Ja 
Hældning, max. 9° 10° 9° 
Garanti 1 år 2 år 2 år 
Joystick & Funktioner:    S2 S2 Plus S3 S3 Plus 
Type Standard Standard Smart Standard Smart 
Ladestatus X X X X X 
Hastighedsindikator X X X X X 
Horn X X X X X 
USB-stik til ladning X X X X X 
Indbyggede forlygter X X  X  
Indbygget mobil   X  X 
Alarmfunktion/SOS   X  X 
Fjernstyret via mobil   X  X 
Ur   X  X 
FM Radio   X  X 
GPS (tilkøb)   X  X 

Varenavn Varenr. HMI-nr. 
X1, komplet inkl. 2 batterier 310014 Afventer 

S2, inkl. 2 batterier, massive forhjul  310021 Afventer 

S2, inkl. 2 batterier, perforerede forhjul  310038 Afventer 

S2 Plus, inkl. 2 batterier, massive forhjul  310045 Afventer 

S2 Plus, inkl. 2 batterier, perforerede forhjul 310052 Afventer 

S3, inkl. 2 batterier, massive forhjul 310069 Afventer 

S3, inkl. 2 batterier, perforerede forhjul 310076 Afventer 

S3 Plus, inkl. 2 batterier, massive forhjul 310083 Afventer 

S3 Plus, inkl. 2 batterier, perforerede forhjul 310090 Afventer 
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https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=72673
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=72673&art0=122391&nart=1
https://www.carepartner.dk/kontakt-salg

