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UNA Wheel Mini je revoluční elektrický pohon pro invalidní vozíky. Pohon se připojuje na invalidní vozík
pomocí adaptéru. Je to nejlehčí doplněk pro vozíčkáře na trhu – díky své nízké váze jej lze snadno
zvednout jednou rukou. Perfektně se vejde do vašeho automobilu. Splňuje požadavky pro leteckou
dopravu. Stane se vaším UNiverzálním Asistentem.

- minimalistický a stylový design
- maximální rychlost 16 km/hod.
- dojezd max 15 km*
- vestavěná baterie Li-ion 6,4 Ah 153,6 Wh
- stoupavost až 14%
- motor 24 V 250 W
- připojení/odpojení v 10 sekundách
- 2 jednoduché tahy a jste připraveni k jízdě
- délka 85 cm
- průměr kola 6“
- pneumatická bezdušová pneumatika odolná

proti propíchnutí
- celková nosnost 100 kg včetně vozíku
- váha 5,3 kg
- *v závislosti na terénu, okolní teplotě a hmotnosti uživatele
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UNA Wheel mini

Sklopná řídítka
Skládají se ze dvou kusů, které lze snadno oddělit 
a vložit do cestovní tašky

Tři rychlostní režimy
1. až 6 km/hod. - na veřejných komunikacích
2. až do 16 km/hod. - pro soukromé komunikace
3. do 6 km/hod. - zpětný režim

Digitální LCD displej
Poskytuje všechna data, která můžete během cesty 
potřebovat - aktuální rychlost a rychlostní režim, úroveň 
nabití, celková doba cesty atd.

Elektronický brzdový systém

UNAwheel mini 
Basic adaptér
(vozík by měl mít odklopnou a odnímatelnou podnožku)

UNAwheel mini 
Active adaptér
(vozík by měl mít pevný nebo skládací kovový rám a neodnímatelné 
podnožky) 

UNAwheel Mini s Basic adaptérem (vlevo) a Active adaptérem (vpravo).

UNAwheel Mini s Active adaptérem 

UNAwheel Mini s Basic adaptérem 
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