
flexmobil forma



                            - stabil och lättkörd komfort
Flexmobil Forma är en eldriven inomhusrullstol som är mycket lättkörd tack vare drivhju-
lens placering mitt under stolen vilket möjliggör att den kan rotera runt sin egen axel. Sam-
tidigt gör de 4st länkhjulen stolen mycket stabil i alla lägen. Flexmobil Forma är utrustad 
med en avancerad arbetsstolssits som är framtagen tillsammans med experter inom ergo-
nomi och sittande.  Den beprövade och populära Flexmobil kan nu alltså beställas med den 
nya och unika sittenheten Forma, som kommer från vår nya arbetsstol med samma namn 
(Forma). Många kunder uppskattar särskilt den lättkörda och stabila konstruktionen på 
Flexmobil, och alla tillbehören. Den redan tidigare goda sittkomforten har nu lyfts ytterligare 
ett steg med Forma sittenhet.  Flexmobil Forma i svart tygval.

Flexmobil Forma i blått tygval.

Som standard levereras Flexmobil 

Forma utrustad med basryggen. 

Utformad för minimalt tryck på 

ryggraden och maximalt stöd för 

höftkammen.

Som tillbehör kan en övre rygg mod-

ell komfort väljas för ökat stöd över 

hela ryggen. Den delade ryggen kan 

formas efter brukarens rygg.

Med en övre rygg modell aktiv 

får man ett ett bra stöd och man 

bibehåller ändå rörligheten i den övre 

bröstryggen.

Grundutförande: 
• fl exmobil chassi  
• forma sittenhet
• fällbara armstöd - höjd & breddjusterbara
• sittplatta 45x45 cm - svart
• sitsvinkling - manuell
• rygg - modell bas - svart
• manöverbox - Dynamic Shark
• elsitslyft - 250 mm slag

Tillbehör: (ett urval)
• rygg - komfort  
• rygg - aktiv 
• nackstöd -  med aktiv- eller komfortrygg
• bålstöd
• lårstöd
• armstöd - mjuka
• grenkil
• sittplatta 40x40, 40x45, 50x50, coxit 45x45 cm
• överdrag - sits och rygg - inkontinensskyddade
• sitstilt - elektrisk
• bord
• fotplatta
• delade benstöd - manuella eller elektriska
• fi nger-, knapp-, vårdarstyrning m.fl .
• omgivningskontroll  

Tekniska data: 
Klass     A 
Hindertagning   max 3 cm
Drivning    centrumhjulen
Sits, bredd- mellan armstöd   38-52 cm 
Sits, djup -från rygg till sits framkant  32-58 cm 
Sits, höjd - till sitsens ovansida  55-80 cm, 50-68 cm kort ställdon *
Sits, storlekar, BxD    45x45,40x40,40x45, 50x50, 45x45 cm
Sits, vinkling, manuell, framåt   0º till +20º   
Sits, tilt, EL- framåt-bakåt   -18º till +10º  
Ryggstöd, storlek, bas BxH   37x23 cm 
Ryggstöd, höjd från sits, basrygg  21-36 cm  
Nackstöd, storlek    25x8 cm 
Klädsel, färger    Svart, blå 
Armstöd, höjd    19-25 cm 
Armstöd, platta, storlek   31x8 cm 
Totallängd - chassi    82 cm 
Totalbredd -  chassi    57 cm 
Totalvikt      75 kg 
Max brukarvikt    140 kg 
Svängradie    96 cm 
Max körtid    8,5 tim 
Max hastighet    4 km/h 
Elektronik    Dynamic 

*ställdonets läge i chassit är ställbart i ett bultförband med max. +(-) 5 cm
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