
VELA Blues 300

VELA Blues 300

VELA Blues 300 er en kompakt stol, der er velegnet til kombineret inde- og 
udebrug. Stolen understøtter en aktiv og selvstændig livsstil, hvor tilgængelighed 
er et nøgleord. Brugeren lettes i mange af hverdagens opgaver og udfordringer, 
ved at sædet kan drejes og låses på 90° og 180°, fx ved arbejde i smalle køkkener 
eller ved forflytning til bilsæde.

Kombineret forhjuls- og baghjulstræk

Vela Blues 300 med drejesæde er praktisk til dagligdags 

gøremål på steder med lidt plads, da brugeren kan 

komme helt tæt på fx køkkenbord eller nemt forflytte 

sig til fx stol eller bilsæde, uden at stolens undervogn 

skal drejes med.

Med et kombineret forhjuls- og baghjulstræk, har 

brugeren mulighed for at tilpasse sin kørestil til 

underlag og omgivelser. Fx kan forhjulstræk være at 

foretrække indenfor, da brugeren kan lave skarpere 

sving - baghjulstræk kan være at foretrække på længere 

strækninger, da dette giver mere retningsstabilitet.

FORDELE

:: Sædet kan drejes og låses på 90° og 
180°

:: Muligt at skifte mellem for- og bag-
hjulstræk med brugeren siddende i 
stolen 

:: Nem ind- og udstigning til fx 
førersæde i bil

:: Lille vendediameter

:: Kan tilpasses børn og voksne

TÆTTERE PÅ DET HELE

Sædeenheden på VELA Blues 300 kan låses på 90° og 180°, og den 
betjenes nemt via et håndtag på siden af stolen. Brugeren vil opleve at 
kunne komme tættere på fx borde, og derved lettere kunne deltage i 
aktiviteter og arbejdsopgaver i fx et køkken.

Stolens elektriske sædehejs, og mulighed for tilvalg af el-kip og vinkling 
af ryggen, giver brugeren mulighed for en god hvilestilling og for at 
kunne variere sin siddestilling i løbet af dagen. De indstillelige armlæn 
fremmer også brugerens mulighed for at skifte stilling.

VELA Blues 300 er, som standard, udstyret med Comfort-sæde og 
-ryg, der sikrer god ergonomisk støtte og komfort til en stillesiddende 
arbejdsdag. Sæde og ryg er nemme at udskifte, hvis brugerens behov 
ændrer sig, fx ved ændret kropsvægt eller ændret funktionsniveau.
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VARIANT:



 VELA Blues 300

Motor 2 stk. 24VDC 180W

Bremse 24VDC Elektromagnetisk

Batterier 2 stk. 12V 33 Ah

Styring PG Drives Technology

Lader 230V AC lader 8Ah

Drivhjul 10” (260 x 85 mm Flexell)

Svinghjul 8” (200 x 50 mm Flexell)

Sædestørrelse
Bredde x dybde

35 x 45 cm, 40 x 50 cm,

45 x 50 cm, 50 x 50 cm

Byggehøjde uden sæde 40 cm

Elektrisk sædehøjde min./max. 40-60 cm

Sædevinkling, elektrisk kip (tilvalg) 6° frem, 10° tilbage

Rygstørrelse
Bredde x højde

35 x 38 cm, 40 x 50 cm,

45 x 50 cm, 50 x 50 cm

Rygvinkling, manuel ryg (gas) (tilvalg) 29° (90-119°)

Rygvinkling, elektrisk ryg (tilvalg) 34° (90-124°)

Understel, bredde 61 cm

Understel, længde med centerfodstøtte  100 cm

Understel, længde uden fodstøtte 80 cm

Frihøjde 6 cm

Maksimal brugervægt 125 kg

Stolens vægt 98 kg

Hastighed, max. 8 km/t

Kørestrækning 22 km

Stigningsevne, max. 12°

Forhindring, max. 4 cm

Vendediameter med centerfodstøtte 115 cm

Vendediameter uden fodstøtte 92 cm

HMI nr. 32383

STANDARDKONFIGURATION
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TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

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.

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

STANDARD OG SIKKERHED

VELA Blues 300 fås i en crash-testet udgave, der er 
godkendt som passagersæde til biler i henhold til 
gældende EU standarder.

VELA Blues 300 lever op til VELAs høje 
kvalitetsstandarder, og opfylder alle relevante krav og 
normer.

VELA Blues 300 leveres som standard med VELA 
Comfort-sæde i sort Zoom stof, som er slidstærkt, 
åndbart og meget komfortabelt.
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Comfort nakkestøtte Ledsagerstyring - VR2


