VELA Blues 210 II A ALB
Senterdrift
VELA Blues 210 II A er egnet til brukere som har behov for en rullestol som krever
lite plass og er godt egnet til innendørs bruk. Stolen er høyderegulerbar, og er velegnet for brukere som utfører daglige aktiviteter sittende i sin rullestol. Seteløsningen med ALB-rygg gir mulighet til å variere sittestillingen og gir god støtte.
FORDELER
ELEKTRISK INNSTILLING:
:: Setelift
MANUELL INNSTILLING
:: Sentermontert benstøtte

:: Brukere med ulike behov får en god seteløsning
med ergonomiske seter med setetilt og den todelte ALB-ryggen med manuell regulering.
:: ALB-ryggen har korsryggstøtte og ryggstøtte
som reguleres individuelt, og gir brukeren optimal støtte til rygg, bekken og korsrygg – og
fremmer en rank sittestilling.

:: Rygg
:: Setetilt

:: Enkelt for brukere med behov for sideveis forflytning da armlenene kan felles tilbake slik at
ingenting er i veien.
:: For brukere som ønsker å arbeide ved ulike
høyder innendørs har stolen et godt spenn på
det elektriske seteløftet.
:: Stolen er enkel å kjøre med senterdrift - og tar
også innendørs hinder.

Produktbeskrivelse
Modell

Høy
VELA Blues 210 II A ALB

HMS varenummer

249779

249781

VELA varenummer

VE929121

VE929120

24

24

Seteløft

Elektrisk ( 20 cm)

Elektrisk (15 cm)

Setetilt

Manuell (10°)

Setepute

Y-sete

Rygginnstilling

Manuell (26°)

Rygglen

ALB-rygg small

Armlene

Nedfellbar & høyde-, dybde- og
breddeinnstilling

Benstøtte

Manuell, lengde-, dybde- og
vinkelinnstilling

Joystick

P&G VR2 (h/v utfellbar)

Post

18

Lav

TEKNISK INFORMASJON
Spesifikasjoner

VELA Blues 210 II A ALB

Setebredde min

44 cm

Setebredde standard

44 cm

Setebredde maks

47 cm

Setedybde min (pute)

40 cm

Setedybde standard (pute)

44 cm

Setedybde maks (pute)

49 cm

Setehøyde min u/pute

42 cm (Lav)

46 cm (Høy)

Setehøyde maks u/pute

57 cm (Lav)

66 cm (Høy)

Setehøyde min m/pute

46 cm (Lav)

50 cm (Høy)

Setehøyde maks m/pute

61 cm (Lav)

70 cm (Høy)

Setetype
Seteløft elektrisk
Tilt manuell
Ryggtype

Y-sete
Ja (15 cm) (Lav)

Ja (20 cm) (Høy)

Ja (0°-10°)
ALB (Active Lumbar Backrest)

Ryggbredde

39 cm

Ryggbredde standard

39 cm

Rygghøyde

39-57 cm

Rygghøyde standard

39 cm

Ryggvinkling manuell

Ja (26°)

Benstøttevinkling elektrisk

Nei

Benstøttevinkling manuell

Ja, manuell sentermontert (16°)

Benstøtte lengdeinnstilling

Ja, innstillbar (12 cm)

Armleneregulering

Lav unner bordet

Unik rygglen for støtte i korsrygg

Ja

Antall hjul

6

Senterdrift

Ja

Klaring over underlag (frihøyde)

5 cm

Hinderhøyde maks

4 cm

Helling maks

12°

Totalbredde

61 cm

Totallengde

85 cm

Vekt inkl batteri

110 kg

Brukervekt maks

125 kg

Hastighet maks

7,5 km/t

Kjørelengde

ca 18 km

God sittekomfort

Merknad: VELA Blues elektriske rullestoler tilbys med ulike rygg- og setestørrelser.

SETE OG RYGG

TILBEHØR

VELA Blues ALB leveres som standard med sete og rygg
i slitesterkt stoff som er flekkavvisende og lett å rengjøre.
Sete og rygg er enkle å skifte ut hvis brukerens behov
endres, for eksempel hvis vekten øker, eller det er risiko
for trykksår.

VELA Blues ALB kan bestilles med et bredt utvalg av
tilbehør og spesialløsninger, slik at stolen kan tilpasses
den enkelte brukers behov når det kommer til polstring,
komfort, avlastning og støtte.
Komplett tilbehørsliste med delenummer, bilder og
beskrivelse finner du på sidene 40-59.
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