VELA Blues 100
VARIANT:

Forhjulstræk :: Baghjulstræk

Ergonomisk, polstret rygpude og sæde er velegnet
til brugere, der har behov for god støtte og komfort.
Ekstra skum indbygget i hver side af puden sikrer
brugeren en behagelig sidestøtte. Rygpuden har
lynlås, så det er muligt at indlægge kiler efter behov.
En indbygget gjordebund i sædet sikrer brugeren god
trykaflastning ved langvarigt brug.
Puden er lavet i et strækbart stof, der øger komforten.

Blues 100 med Comfort I-sæde og -ryg
(Nakkestøtte er ikke standard på VELA Blues 100)

VELA Blues 100 er en ideel stol til indendørs brug. Stolen er en fordel i hjemmet, i
skolen og på arbejdspladsen, da den er kompakt og meget manøvredygtig, så det
er muligt at komme frem i snævre rum, f.eks. køkken eller entré. VELA Blues 100
giver brugeren mulighed for at arbejde ved skrivebord, deltage i køkkenaktiviteter
samt at komme nemt rundt indenfor.
ØGET SELVSTÆNDIGHED TIL BRUGEREN

FORDELE

Med VELA Blues 100 kommer brugeren let rundt på arbejdspladsen eller
i hjemmet. Stolen har elektrisk indstilling af sædehøjde, med henblik på
øget selvstændighed for brugeren, fx ved aktiviteter i køkken, på kontor
og på arbejdspladsen.

:: God til aktiviteter eller arbejde ved
bord og i køkken

VELA Blues 100 har indstillelige armlæn og svingbare fodstøtter, så
brugeren nemt kan flytte sig til og fra el-stolen - el-kip kan tilvælges.
Stolen syner ikke af meget, så det visuelle fokus bliver på brugeren frem
for stolen.
VELA Blues 100 med Comfort-sæde og -ryg, er en fordel til de brugere,
der har behov for støtte og komfort. Denne stol kan tilbydes med el-kip
af sæde og elektrisk rygindstilling, hvilket fremmer en ergonomisk god
siddestilling og komfort.
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:: Forhjulstræk har 90° vinkling af
benene
:: Kompakt og manøvredygtig
:: Nem ind- og udstigning
:: Kan tilpasses børn og voksne
:: God og støttende siddestilling

www.vela.dk

VELA Blues 100
Forhjulstræk

VELA Blues 100
Baghjulstræk

Motor

2 stk. 24VDC 130W

2 stk. 24VDC 130W

Bremse

24VDC Elektromagnetisk

24VDC Elektromagnetisk

Batterier

2 stk. 12V 22 Ah

2 stk. 12V 22 Ah

Styring

PG Drives Technology

PG Drives Technology

Lader

230V AC lader 8Ah

230V AC lader 8Ah

Drivhjul

200 x 50 mm massiv

200 x 50 mm massiv

Svinghjul

175 x 45 mm massiv

175 x 45 mm massiv

35 x 45 cm, 40 x 50 cm
45 x 50 cm, 50 x 50 cm

35 x 45 cm, 40 x 50 cm
45 x 50 cm, 50 x 50 cm

Sædestørrelse
Bredde x dybde
Byggehøjde uden sæde

42 cm

42 cm

42-57 cm, 42-62 cm

42-57 cm, 42-62 cm

Sædevinkling, elektrisk kip

Ingen kip som standard

Ingen kip som standard

Rygstørrelse
Bredde x højde

35 x 38 cm, 40 x 50 cm
45 x 50 cm, 50 x 50 cm

35 x 38 cm, 40 x 50 cm
45 x 50 cm, 50 x 50 cm

KØREDATA

MÅL OG VÆGT

Elektrisk sædehøjde min./max.

Rygvinkling, manuel ryg (gas) (tilvalg)

22° (91-113°)

22° (91-113°)

Rygvinkling, elektrisk ryg (SW-ryg) (tilvalg)

34° (92-126°)

34° (92-126°)

Understel, bredde

56 cm

56 cm

Understel, længde med E-fodstøtte

91 cm

82 cm

Understel, længde uden fodstøtte

76 cm

66 cm

Frihøjde

4 cm

4 cm

Maksimal brugervægt

110 kg

110 kg

Stolens vægt

62 kg

62 kg

Hastighed, max.

4,3 km/t

4,3 km/t

Kørestrækning

19 km

19 km

Stigningsevne, max.
Forhindring, max.

12°

12°

3,5 cm

3,5 cm

Vendediameter med E-fodstøtte

99 cm

91 cm

Vendediameter uden fodstøtte

88 cm

82 cm

HMI nr.

24936

10900

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

STANDARD OG SIKKERHED

Alle el-kørestole fra VELA kan bestilles med et stort
udvalg af tilbehør og specialløsninger, så stolen kan
tilpasses den enkelte brugers behov. VELA kan tilbyde
individuelle løsninger indenfor polstring, komfort,
aflastning, støtte, styring og el-indstilling.

VELA Blues 100 lever op til VELAs høje
kvalitetsstandarder, og opfylder alle relevante krav og
normer.

Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og
beskrivelser findes på www.vela.dk

Comfort nakkestøtte

VELA Blues 100 leveres som standard med Comfortsæde i sort Zoom-stof, som er slidstærkt, åndbart og
meget komfortabelt.
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KONSTRUKTION

STANDARDKONFIGURATION

Sele
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