
miniflexcomfort



                       - comfort i miniformat
Minifl ex Comfort är en eldriven inomhusrullstol med minimala yttermått och utrustad med    
en Comfortsits som är framtagen för brukare som ska sitta länge i sin rullstol.  Den beprö-
vade och populära Minifl ex kan alltså beställas med den komfortabla och mycket bekväma 
sitsen. Många kunder uppskattar särskilt den enkla och tillförlitliga konstruktionen på 
Minifl ex, med dess smidighet och lilla format. Den redan tidigare goda sittkomforten lyfts 
ytterligare ett steg med Comfort sittenhet. Minifl ex driver på framhjulen och de lite större 
drivhjulen gör att man passerar trösklar med lätthet och Minifl ex litenhet gör även att man 
kommer nära bord eller arbetsytor. De ledade bakre hjulparen gör att rullstolen hela tiden 
har kontakt med golvet.      

I Comfortsitsen sitter man länge 
utan att bli trött.

Grundutförande: 
• chassi - minifl ex - framhjulsdrift
• hjul - framhjul massiva - bakhjul - massiva
• comfortsits - 45 cm, sittdjup 40-61 cm
• sitslyft - elektrisk
• ryggvinkling - manuell - gasassisterad
• sitstilt - manuell - ställskruv (engångsinställning)
• armstöd - mjuka - uppfällbara
• elektronik - Dynamic - G90T

Tillbehör: (ett urval)
• comfortsits - 40 cm, 53 cm - låg rygg - 51 cm
• comfortsits - 45 cm - hög rygg - 64 cm
• sitstilt - elektrisk
• ryggvinkling - elektrisk
• benstöd - fotplatta
• benstöd - delade manuella eller elektriska
• nackstöd  
• bålstöd
• lårstöd
• armstöd - extra mjuka
• grenkil
• bord
• benstöd - delade manuella eller elektriska
• alternativa styrningar, omgivningskontroll

Tekniska data: 
Klass     A
Hindertagning   max 30 mm
Drivning    framhjulen
Sits, bredd Comfortsits  40, 45, 53  cm
Rygg, höjd Comfortsits  51 låg, 64 hög cm 
Sits, djup -från rygg till sits framkant  40-61 cm, ställbart
Sits, bredd- mellan armstöd   46-56  cm, ställbart
Sits, höjd - till sitsens ovansida  45-63 cm, alt. 50-75 cm 
Sits, tilt, elektrisk     -4º framåt till +16º bakåt
Rygg, vinkling elektrisk  4º framåt till -30º bakåt 
Klädsel    skinn
Armstöd, höjd    10-30 cm 
Armstöd, platta, storlek   31x8 cm 
Totallängd - inkl. fotplatta  90 cm
Totallängd - chassi   73 cm
Totalbredd -  chassi    59 cm 
Totalvikt      85 kg 
Max brukarvikt    125 kg 
Vändutrymme    120 cm 
Max körtid    8,5 tim 
Max hastighet    4 km/h 
Elektronik    Dynamic  G90T
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miniflexcomfort

elsitslyft

eltilt

elrygg

elbenstöd

Det lilla och smala chassit gör 
att man lätt kan ta sig fram i sin 
bostad. 

Snabbfällningen av ryggstödet 
gör att man lätt kan trans-
portera rullstolen i bagagutrym-
met på en bil av typ herrgårds-
vagn.


