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Přídavný pohon

Síla ve vašich rukách.

*(včetně systému E-motion, vozíku a uživatele)

Přídavný pohon E-motion M25 je částečně
hrazen zdravotními pojišťovnami pod kódem
SÚKL 5011879 sk. 07 částkou 148.075,20 Kč
+ doplatek klienta dle zvoleného příslušenství.
Dálkové ovládání
s možností nastavení
stupně jízdy a ukazatel
stavu baterie.

STŘEDISKA firmy SIVAK:
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• v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

www.sivak.cz
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Jedná se o zdravotnický prostředek pro zlepšení mobility. Před použitím si přečtěte návod. Vzhled a
konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní. Uvedená cena
odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

E-motion M25 spojuje aktivní mobilitu a terapeutický účinek dohromady. Díky E-motionu dostane
uživatel s omezenou silou možnost se opět samostatně pohybovat.
Koncept E-motion je důmyslně jednoduchý:
Je možné jej kombinovat s téměř jakýmkoli vozíkem.
Při pohybu senzory zabudované do ráfků měří váš pohon a poskytují
vám požadovaný výkon motoru. To umožňuje, že se budete pohybovat,
řídit a brzdit svůj vozík jen s velmi malým úsilím. S hmotností
pouhých 7,8 kg na hnací kolo je E-motion jedním z nejlehčích
dostupných přídavných pohonů.
Elektronický pohyb je flexibilní: je kompatibilní s celou řadou
modelů vozíků a lze jej přizpůsobit vašim individuálním
potřebám. Citlivost snímače ráfku lze nastavit nezávisle
na obou hnacích kolech. Takže větší či menší síla v jedné
ruce není žádný problém. E-motion je k dispozici ve třech
velikostech kol a může být také vybaven ergonomickými
tlačnými ráfky.
Technické údaje:
velikost kol:
22“, 24“ nebo 25“
dojezd:
cca 25 km
max. rychlost:
6 km/hod.
váha hnacího kola včetně baterie: 7,8 kg/kolo
celková váha:
15,6 kg
max. hmotnost uživatele:
150 kg
max. povolená celková hmotnost: 190 kg*
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