Invacare®

Pronto ™ Air

Invacare Pronto Air PT: mobiliteit gepaard met een
unieke look!
De nieuwe elektrische rolstoel Pronto Air PT geeft een nieuwe
dimensie aan de autonomie en mobiliteit van de gebruiker. Het
verbijstert de rolstoelwereld met zijn uniek design. De Pronto Air
PT is het resultaat van vele jaren onderzoek op basis van de wil om
te innoveren en door beroep te kunnen doen op de ervaring van de
gebruikers.

Invacare®

Pronto ™ Air

Innovatie en design

Zitting Invacare MyBody

Dankzij de geringe lengte en de
twee ‚in-line‘ motoren, neemt de
Pronto Air PT niet veel plaats in
(breedtekader = 620 mm), ideaal
voor gebruik binnenshuis. Te
demonteren in 3 elementen, zonder
gereedschap, kan de Pronto Air
PT met gemak vervoerd worden in
een kofferbak. Dankzij de centrale
zitting, neemt het weinig plaats in
tijdens het transport.

De Pronto Air PT innoveert met zijn
Invacare MyBody zitvlak, dewelke
een goede houding aanbiedt
dankzij het gebogen schuim dat een
goede verdeling van de drukpunten
bevordert. De MyBody zitting
biedt een beter comfort aan en dit
gedurende de ganse dag.

Specificaties en Opties

Opbergvak
Standaard meegeleverd Ideaal voor het opbergen van
persoonlijke spullen.

Accu
De
accu
deconnecteert
zich
gemakkelijk
en
herconnecteert
zich
automatisch.

Transport
Ontworpen
met
twee
handvaten,
één
op
de
voetenplank en één aan de
achterzijde van het chassis
om het alleen of met twee
personen te kunnen tillen.

Technische specificaties

Pronto Air
PT

Pronto Air
PT

460,
510 1 mm

1070 1170 mm

460 - 510 mm

960 mm

535 - 635 2 mm

34 4/ 25 5 / 13,6 6 kg

535 mm

113 kg

155 - 230 mm

2 x 17 Ah

8° - 32°

620 3 mm
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Pronto Air PT

1484 mm

50 mm

3°

6 km/h

16 km

1/ +76 mm per armleuning
2/ Regelbaar per stap van 25,4 mm
3/ B reedte ter hoogte van de armleuningen.Totale
breedte van de motor basis: 600 mm.
4/ Motorbasis zonder accu
5/ Zitvlak
6/ Accu

Framekleur

Zilver

Alle informatie wordt juist
geacht
ten tijde van druk. Invacare
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