
Introducerar
V-STAB Technology
Prestanda: Liten och smidig för inomhusbruk. 
Robust och stark för utomhusanvändning.
Komfort: Bekvämt sittsystem. Chassi med full fjädring.
Mångsidig: Anpassningsbar till individuella behov.



Stark, säker och elegant.
TIMIX är utrustad med Gyroteknik och svarar direkt på användarens
kommando och ger en säker körning på ojämnt underlag.

Den användarvänliga TIMIX rullstolen är anpassningsbar 
till individuella behov
• Sitslyft 300mm 
• Eltilt 
• Elrygg

• Full fjädring på alla fyra hjul
• Stabilitetsaxlar på ojämna underlag upp till 90 mm
• Belysning

• Krokar för busstransport  
• Fällbara armstöd för att underlätta 

sidoförflyttning.

Bättre manövrering med
framhjulsdrift
• Förbättrad hindertagning 

• Justerbar manöverdosa

Underhållsfria tysta motorer 

Justerbart sitsdjup 



Introducerar V-STAB 
technology

V-stab technology förbättrar styrningen under uppstart
och under körning i maximal hastighet.

Även på ojämna och olika markförhållanden 
kompenserar systemet och korrigerar körriktningen 
i enlighet med brukarens val. 
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Wheelchair with V-stab technology

  

   

  

Användarvänlig 
Ett brett urval av tillbehör.

• Alternativa körsätt
• Stort urval av manuella eller elektriska benstöd
• Alternativa motorstyrkor

B10: Längdkompenserad fotplatta 

Utomhusanvändning
• 80 mm markfrigång 
• Bättre grepp på utomhusunderlag 

med stora mönstrade framhjul 
• Undanfällbara tippskydd 

• Multifunktionellt justerbart armstöd, som 
är vridbart och löstagbart 

• Elektriskt justerbar rygg och sits
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Teknisk data Timix

640
640
660

400
450
500

240-560 450/500 580 0°-20° 1150 128 130

2x12V-70Ah 2x220W
      or
2x350W

  6 km/h
10 km/h
14 km/h

50 km
30 km
30 km

9° 50 1200

420-520

Mått i mm och kg. Klass B rullstol för utomhusbruk. 

• Bålstöd
• Lårstöd
• Nackstöd
• Manuella benstöd

• Olika sits- och ryggstöds-
dynor  

• Specialstyrningar
• Elektriskt benstöd

Tillval 
300 mm lift för bättre anpassning i olika miljöer 

Timix rullstol med lift 
förbättrar rörligheten 
och går att anpassa. 
   
300 mm lift för bättre 
TILLGÄNGLIGHET som 
standard 

• Köksluckor 
• Uttagsautomater
• Kontor
• etc.. 


