
dx compact classic



                       - smidig, stark, komfortabel och...compact

DX Compact är med sitt minimala chassi med starka motorer och stora luftpumpade 
drivhjul idealisk för den som önskar en elrullstol för både inom- och utomhusbruk i samma.  
Den tar dig med lätthet direkt från köks- / arbetsbordet ut till en promenad med hunden 
eller en tur ned till affären. Den beprövade sitsen utvecklad av ergonomer och experter på 
sittande gör att du sitter ergonomiskt hela dagen i DX Compact.   

Framhjulsdriften med de 
starka motorerna och de stora 
luftpumpade drivhjulen ger god 
framkomlighet.  

Grundutförande: 
• chassi - dx compact - framhjulsdrift
• hjul - framhjul luftpumpade - bakhjul - massiva
• Classic sits - 46 x 46 cm
• sitslyft - elektrisk
• ryggvinkling - manuell 
• sitstilt - manuell 
• elektronik - Dynamic - G90T

Tillbehör: (ett urval)
• sitstilt - elektrisk
• benstöd - fotplatta
• benstöd - delade manuella eller elektriska
• nackstöd  
• bålstöd
• lårstöd
• armstöd - extra mjuka
• grenkil
• bord
• alternativa styrningar, omgivningskontroll

Tekniska data: 
Klass     B
Hindertagning   max 65 mm
Drivning    framhjulen
Sits, storlekar   46x46, 40x40, 40x46, 49x51 cm
Sittdjup     37-49 cm, ställbart
Rygg, storlekar   35x30, 40x30, 35x44, 40x44 cm
Ryggstödshöjd   37-54 cm, ställbart
Armstöd, storlek    30x6 cm, polyuretan med plyschilägg 
Armstöd, höjd    0- 26 cm, ställbart
 Sits, vinkling, manuell, framåt   0º till +20º   
Sits, tilt, EL- framåt-bakåt   -20º till +10º  
Klädsel, färger    svart Dot, blå Video, grå Video 
Armstöd, höjd    19-25 cm 
Armstöd, platta, storlek   31x8 cm 
Totallängd - chassi    87 cm 
Totalbredd -  chassi    62 cm 
Totalvikt      120 kg 
Max brukarvikt    125 kg 
Vändutrymme    117 cm 
Max körtid    8,5 tim 
Max hastighet    8 km/h 
Elektronik    Dynamic  G90T
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dx compact forma

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

Classic sitsen i svart Dot

Classic sitsen i grå Video


