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Produktbeskrivelse

Modell VELA Sango MWD II A

HMS varenummer 249785

VELA varenummer VE983622

Post 25

Seteløft Elektrisk (30 cm)

Setetilt Elektrisk (45°)

Setepute Anatomic 2, med sidevanger

Rygginnstilling Elektrisk (30°)

Ryggpute Contour dyp, m/sidevanger, 
stropper horisontal

Nakkestøtte Høyde-, dybde- og breddeinnstilling

Armlene Oppfellbar & høyde-, dybde- og 
breddeinnstilling

Benstøtte Elektrisk sentermontert (60°), lengde-, 
dybde- og vinkelinnstilling

Joystick P&G R-Net LCD 2 (h/v utfellbar)

Betjeningspanel ved 
joystick

Alle elektriske innstillinger av 
sitteenhet og benstøtter

VELA Sango MWD II A

Senterdrift

VELA Sango MWD II AA er enkel å kjøre da stolen dreier om sin egen akse. Stolen er 
lite plasskrevende, har liten svingradius og egner seg godt til innendørs bruk. Stolens 
mange el-funksjoner gir brukeren variasjon i sittestillingen og høyt seteløft gjør det 
lettere å reise seg.

FORDELER

:: Brukeren har mulighet til å utføre daglige gjø-
remål høyt og lavt med elektrisk seteløft.

:: Brukeren har god mulighet til å variere sitte- og 
hvilestilling ved hjelp av elektriske funksjoner.

:: Brukeren får meget god og ergonomisk sit-
te- og kjørestilling med en rygg som har gode 
sidestøtter og setepute som gir god støtte og 
komfort.

:: Brukeren har med elektrisk innstilling av ben-
støtten mulighet til å variere plassering på bei-
na for å oppnå en god hvilestilling.

:: Brukeren kommer lettere inn og ut av stolen 
med den utfellbare fotstøtten og elektrisk inn-
stilling av høyde.

ELEKTRISK INNSTILLING 
MED BETJENINGSPANEL:

:: Sentermontert benstøtte

:: Rygg

:: Seteløft

:: Setetilt
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TEKNISK INFORMASJON

Spesifikasjoner VELA Sango MWD II A

Setebredde min  42 cm

Setebredde standard 46 cm

Setebredde maks 54 cm

Setedybde min 42 cm

Setedybde standard 50 cm

Setedybde maks 56 cm

Setehøyde min u/pute 39 cm

Setehøyde maks u/pute 69 cm

Setehøyde min m/pute 47 cm

Setehøyde maks m/pute 77 cm

Setetype  Anatomic 2

Seteløft elektrisk Ja (30 cm)

Tilt elektrisk  Ja (45°)

Ryggtype Contour dyp

Ryggbredde 42-54 cm

Ryggbredde standard 46 cm

Rygghøyde 50 & 57 cm

Rygghøyde standard 50 cm

Ryggvinkling elektrisk  Ja (30°)

Benstøttevinkling elektrisk  Ja, El-sentermontert (90°-150°)

Benstøttevinkling manuell  Nei, tilbehør

Benstøtte lengdeinnstilling Ja, innstillbar

Armleneregulering  Ja

Antall hjul  6

Senterdrift Ja

Klaring over underlag (frihøyde) 6 cm

Hinderhøyde maks 5 cm

Helling maks  10°

Totalbredde  61 cm

Totallengde 
(m/benstøtte 90° og fotplate oppfellt)

89 cm 
(93 cm)

Vekt inkl batteri  159 kg

Brukervekt maks  160 kg

Hastighet maks  10 km/t

Kjørelengde ca 30 km

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

Høyt opp eller reise seg

Lav under bordet

Mulighet for variasjon og god hvilestilling

SETE OG RYGG

VELA Sango leveres som standard med sete og rygg 
med en støttende anatomisk fasong i stoff som puster, 
i tillegg til å være slitesterkt 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.

 

TILBEHØR

VELA Sango kan bestilles med et bredt utvalg av tilbehør 
og spesialløsninger, slik at stolen kan tilpasses den enkelte 
brukers behov: For eksempel når det kommer til polstring, 
komfort, avlastning og støtte - selv om brukerens behov 
skulle endre seg.

Komplett tilbehørsliste med delenummer, bilder og 
beskrivelse finner du på sidene 22-40.


