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Hlavní hmotnost osoby max. 100 kg 
celková hmotnost max. 135 kg
*(včetně systému e-pilot, vozíku a uživatele) 

stoupací schopnost až 10% 
Hnací kolo velikost 16 ”/ pneu 16 x 3,00

Baterie Lithium-iontová baterie 36 V, 13.8 Ah, 496 Wh
dosah až 50 km

Displej rozsvícený barevný displej TFT s jasnými a užitečnými
informacemi a zobrazováním chyb prostřednictvím textu
a obrázků

Nabíječka 230 V (AC), 50 Hz, 4 A

Váha celková hmotnost 18,4 kg
celková hmotnost bez baterie 15,5 kg
akumulátor 2,9 kg
hnací kolo 6,5 kg

E-pilot – elektrický adaptér pro změnu pohonu mechanického invalidního vozíku, který jste schopni připojit
k vozíku během několika sekund. Robustní přední vidlice, akumulátor integrovaný do rámu a výkonné hnací
kolo dokonale splňuje požadavek sofistikované zdravotní pomůcky pro její obsluhu a manipulaci. Díky
adaptéru E-pilot a následné změně pohonu se můžete vydat na cestu do centra města, navštívit své přátele
nebo si jen užít den v přírodě, aniž byste k tomu potřebovali fyzickou sílu. S E-pilotem to není žádný
problém, protože po připojení k mechanickému vozíku a zapnutí vypínače přívodu proudu, už stačí jen
otáčet plynovou rukojetí. Díky baterii Li-ion není problém s dojezdovou vzdáleností až 50 km. Extrémní
výhodou E-pilota je, když dorazíte do cíle, odpojíte adaptér od vašeho mechanického vozíku a můžete ho
užívat tak, jak jste zvyklí… Konstrukční řešení a flexibilita elektrického adaptéru E-pilot spočívá i v tom, že
umožňuje kombinaci s řadou různých modelů mechanických invalidních vozíků.

STŘEDISKA firmy SIVAK: Internetové adresy:
• Na Topolce 1714/1b, 140 00  Praha tel./fax: 261 211 788 http://www.sivak.cz
• v CSS Hrabyně, 747 67  Hrabyně tel./fax: 553 775 002 e-mail: info@sivak.cz

01/2022

mailto:info@sivak.cz
http://www.sivak.cz/

	Snímek číslo 1

