VELA Sango Slimline
VARIANT:

NYHED

Centerdrev
Ekstremt smal (53 cm) og med køreegenskaber som en stor stol. Stolen
gør det lettere at manøvrere på trang
plads, fx på fortov, i butikker, i bil og ved
smalle passager - både ude og inde.

53 cm
45° sædetilt, 30 cm højdeindstilling,
mange indstillings- og tilpasningsmuligheder samt siddekomfort i top.

VELA Sango Slimline - centerdrev
Drejer om sin egen akse, hvilket gør den
nem at manøvrere på begrænset plads.

VELA Sango Slimline er en meget smal manøvredygtig el-kørestol med fantastiske
køreegenskaber - inde og ude. Stolen er 53 cm bred og byggehøjden er 41 cm, hvilket
gør den til en af de mest kompakte kombistole på markedet. Stolen giver let adgang ved
bilkørsel, under bord og kommer let rundt på trang plads og gennem smalle passager.
KOMPAKT, SMAL OG MED KRÆFTER SOM EN UDESTOL

FORDELE

VELA Sango Slimline er en kompakt og kraftfuld inde-/udestol, der er
godkendt som sæde i bil. Stolen har en ekstraordinær god affjedring og klarer
forhindringer, bakket terræn og forskellige underlag imponerende godt.

:: Unik venderadius (42 cm) muliggør
manøvrering på meget trang plads

Den multi-justerbare undervogn, giver mulighed for indstilling af negativt sædekip
og 7 forskellige byggehøjder (41-48 cm). Teknikere kan nemt indstille og servicere
stolen, også hvis sædebredden skal udvides/smalles og ved genanvendelse.
Sæde-/rygsystemet har en fantastisk komfort og kan nemt tilpasses/udskiftes
ude hos bruger. Rygpuden kan let udskiftes imens bruger sidder i stolen. Sæde
og ryg findes i forskellige standardbredder og -konturer, f.eks. med side-/lårstøtte.
De opklappelige armlæn kan let tilpasses til brugers behov, da de kan justeres
i højde, vinkel og dybde samt til forskellige bredder. Bruger kan trygt lægge
fuld kropsvægt på armlænene ved forflytning, da de er meget stabile.
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:: Nem tilpasning pga. et fleksibelt
sæde-/rygsystem, lav byggehøjde
(fra 41 cm) samt negativt sædekip
:: SIkre, opklappelige armlæn der kan
justeres perfekt til borgers behov
:: Kan fås med elektrisk udstigningshjælp og længdekompenserende
el-ryg, så bruger kan aflaste i stolen.
:: Nem at indstille og servicere for
teknikerne - let at genanvende
www.vela.dk

STANDARDKONFIGURATION

Motor

2 stk. 24VDC 450W

Bremse

24VDC Elektromagnetisk

Batterier

2 stk. 12V 60Ah (8A)

Styring

PG R-Net

Lader

230V AC lader 24V DC 8A

Drivhjul

14”

Svinghjul

8”

Sædestørrelse, bredde

42-50 cm

Sædestørrelse, dybde

48 eller 55 cm (justerbar sædedybde 42-56 cm)

Byggehøjde uden sæde
Elektrisk sædehøjde (tilvalg)

MÅL OG VÆGT

Sædevinkling, elektrisk kip (tilvalg)

30 cm
0° frem, 45° tilbage
(fremadrettet sædekip som tilvalg: 4° eller 8°)

Rygstørrelse, bredde

42-50 cm

Rygstørrelse, højde

50 eller 57 cm

Rygvinkling, elektrisk ryg (tilvalg)

30° (90° - 120°) (45° som tilvalg)

Benstøttevinkel, centermonteret

70° (90° - 160°)

Benstøttevinkel, sidehængte (tilvalg)

65° (100° - 165°)

Understel, bredde
Understel, længde inkl. benstøtte

KØREDATA

fra 41-48 cm (40-47 cm med 12” drivhjul)

53 cm
107 cm (90 cm ekskl. benstøtter)

Frihøjde

6 cm

Maksimal brugervægt

136 kg

Stolens vægt (standardkonfiguration),
(inkl batterier og elektriske funktioner)

135 kg

Hastighed, max.

6 eller 10 km/t

Kørestrækning

op til 30 km

Stigningsevne

10°

Forhindring, max.

5 cm

Venderadius

42 cm

HMI nr.

116027

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

STANDARD OG SIKKERHED

VELA Sango Slimline kan bestilles med et stort udvalg
af tilbehør og specialløsninger, for individuel tilpasning
til bruger. bl.a.: 25° elektrisk katapultsæde (udstigningshjælp) og 163° længdekompenserende, biomekanisk
el-ryg så borger kan hvile liggende. VELA tilbyder individuelle løsninger indenfor polstring, komfort, aflastning,
støtte, styring og el-indstilling.

VELA Sango Slimline lever op til VELAs høje kvalitetsstandarder og opfylder alle relevante krav og normer.

Styresystemet har mange udvidelsesmuligheder ift. funktionsnedsættelse og behov for omverdenskontrol. Alt tilbehør til styresystemet er ”plug and play”.
Mere information kan findes på www.vela.dk

Stolen er testet og godkendt til transport med 4-punkts
bespænding og Dahl Docking. Stolen har som standard
godkendte bespændingsbeslag på rammen, men kan
også bestilles klargjort til Dahl Docking.
VELA Sango Slimline leveres som standard med støttende sædepude og rygpude i sort mesh-strækstof der
er meget åndbart og komfortabelt, samt med luftfyldte
drivhjul, så komforten højnes og effekten af små ujævnheder minimeres. Sæde- og rygsystemet kan tilpasses
den enkelte bruger og er udviklet med fokus på ergonomi og funktionelle detaljer.
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KONSTRUKTION

VELA Sango Slimline
Centerdrev

