VELA Blues 100
VARIANT:

Arbejdsstol med joystick

VELA Blues 100

VELA Blues 100 er en arbejdsstol til brugere med nedsat gangfunktion. Brugeren
får mulighed for, at deltage i hverdagsaktiviteter samt at udføre huslige gøremål, da
det er let at køre stolen rundt ved hjælp af joysticket. Brugeren vil opleve at blive
mere selvhjulpen på trods af funktionsnedsættelse, da stolen muliggør forskellige
aktiviteter, bl.a. på grund af elektrisk højdeindstilling og bremse.
ØGET SELVSTÆNDIGHED TIL BRUGEREN

FORDELE

Brugeren får mulighed for let at komme rundt til forskellige
aktiviteter uden risiko for at falde pga. udtrætning. Desuden kan
stolen bruges ude, hvis der er handicapvenlige gangarealer, fx til at
køre ud til postkassen.

:: VELA Blues 100 er god til brugere, som
har svært ved at gå, stå og forflytte sig,
og som samtidig har svært ved at komme
omkring i hjemmet

Brugeren kan flytte sig til og fra stolen, indstille den til forskellige
aktiviteter og derved øge aktivitet fremfor passivitet.

:: VELA Blues 100 er kompakt og manøvredygtig, så den kan komme omkring, hvor
pladsen er trang

VELA Blues 100 har indstillelige armlæn, svingbare fodstøtter og
en trinløs elektrisk højderegulering af sæde, hvilket gør ændring af
siddehøjden nænsom og sikker. Derudover er der mulighed for kip.

:: Aktiv, ergonomisk siddestilling
:: Arbejdsstol med joystick
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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

Sædestørrelse
Bredde x dybde

44 x 44 cm (Y-sæde)
47 x 49 cm (CY-sæde)

44 x 44 cm (Y-sæde)
47 x 49 cm (CY-sæde)

Byggehøjde uden sæde

KØREDATA

MÅL OG VÆGT

Elektrisk sædehøjde min./max.

42 cm

42 cm

42-57 cm, 42-62 cm

42-57 cm, 42-62 cm

Sædevinkling, elektrisk kip
Rygstørrelse
Bredde x højde

Tilvalg

Tilvalg

37 x 30 cm (Y-ryg)
43 x 45 cm (CY-ryg

37 x 30 cm (Y-ryg)
43 x 45 cm (CY-ryg

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
Alle arbejdsstole fra VELA kan bestilles med et stort
udvalg af tilbehør og specialløsninger, så stolen kan
tilpasses den enkelte brugers behov.
VELA Blues 100 kan fås med ALB-ryglæn - et ryglæn
med en unik lændestøtte, der giver optimal støtte til
lænd og bækken og fremmer en rank kropsholdning i
løbet af dagen.
VELA Blues 100 kan fås med forhjulstræk eller
baghjulstræk, alt efter brugerens ønske.
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KONSTRUKTION

STANDARDKONFIGURATION

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

VELA :: Gøteborgvej 8-12 :: 9200 Aalborg SV :: Tlf: 96 34 76 00 :: mail@vela.dk

www.vela.dk

