Produktområde: Drivaggregat fr o m 2021-12-01
Avtalsnummer:

Garanti:

Leveranstid:

2021-O00936

Garanti gäller samtliga
produkter (exklusive
förslitningsdelar) och är 3 år.
Leverans ska vara köparen
tillhanda inom 10 arbetsdagar.
Reservdelar och tillbehör till
drivaggregat ska levereras
inom 5 dagar.

Produktområde
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Drivaggregat med vårdarstyrning

A

Drivaggregat med vårdarstyrning
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Drivaggregat med vårdarstyrning

B

Drivaggregat med motoriserad
styrning

C

Drivhjul med motoriserad drivning

C

C

Drivhjul med motoriserad drivning

Drivhjul med motoriserad drivning

Beskrivning
Drivaggregat med vårdarstyrning
som monteras på allroundrullstol
eller komfortrullstol för att hjälpa
vårdaren att köra rullstolen utan
manuell kraft. Till brukare som
inte kan köra rullstolen
självständigt. Vårdaren kan
behöva ta av och på
drivaggregatet. Används i
blandade miljöer både inne och
ute på plant samt lätt kuperat
underlag.

Artikel

Leverantör

Lille Viking 2015 Low Bow
Lille Viking 2015 Flat Bow

Etac

E-Walk,LiFePO4-batt

Decon Wheel

Drivaggregat Empulse R20 inkl batteri
batteriladdare exkl monteringskit

Sunrise Medical

Drivaggregat med motoriserad
styrning som monteras på
allroundrullstol eller aktivrullstol.
Till brukare som behöver hjälp att
självständigt köra rullstolen utan
manuell kraft. Behov kan finnas
för att kombinera brukarstyrning
med vårdarstyrning. Det ska vara
möjligt att vid behov växla mellan
E-drive 24" Heavy-Duty Pu däck E-drive
drivaggregat och rullstolens
Decon Wheel
22" Heavy-Duty Pu däck
standard drivhjul. Används i
blandade miljöer både inne och
ute för att ge brukaren eller
vårdaren framdrivningshjälp på
plan mark samt lätt kuperat
underlag.

Drivhjul med motoriserad drivning
som monteras på allroundrullstol
eller aktivrullstol. Till brukare med
nedsatt funktion i
axlar/armar/händer med behov av
hjälp att självständigt köra
rullstolen med begränsad manuell
kraft. Det ska vara möjligt att vid
behov växla mellan drivaggregat
och rullstolens standard drivhjul.
Används i blandade miljöer både
inne och ute för att ge brukaren
framdrivningshjälp på plant samt
lätt kuperat underlag.

E-Motion M25 24" Däck Right Run
Drivring Rostfri

Invacare

E-Move 24”, Blackline, NiMH

Decon wheel

Drivaggregat WheelDrive Marathon Plus Sunrise Medical
24" punkteringsskyddat luft inkl batteri
batteriladdare höger EXKL
monteringssats quick-release axel
GENERATION 2019 OCH Drivaggregat
WheelDrive Marathon Plus 24"
punkteringsskyddat luft inkl batteri
batteriladdare vänster EXKL
monteringssats quick-release axel
GENERATION 2019

D

Drivaggregat med motoriserad
drivning lätt transportvikt

Drivaggregat med motoriserad
drivning som monteras på
aktivrullstol med fastram.
Används av aktiva brukare med
nedsatt funktion i
axlar/armar/händer med behov av
framdrivningshjälp som enkelt går
Yomper
att ta av/på samt att ta med vid
transport. Används i blandade
miljöer, framförallt ute för att ge
brukaren framdrivningshjälp på
plant samt lätt kuperat underlag.

Decon Wheel

