
Vår nya inomhusstol med fokus på flexibilitet, användarvänlighet och fantastisk 
komfort!

MC1104 är en kompakt och smidig stol med centrumdrift vilket gör att du enkelt kan 
manövrera runt i hemmets trånga vrår. Den är utrustad med en unik I-Level teknik som 
gör att du kan köra stolen med sitsen lyft till max utan att hastigheten reduceras, därmed 
tar du dig runt tryggt och obehindrat likt i höjd med när du går.

Vi är stolta över att kunna erbjuda vårt sittsystem Spinalis som ger en komfort du 
inte upplever i andra elrullstolar. Vikten av att kunna variera sin sittställning och ha 
tryckavlastande egenskaper i stol och dynor är helt avgörande för att förhindra uppkomst 
av smärtproblematik och trycksår.

För ännu större möjlighet till variation och individuell anpassning lanserar vi nu 
också Spinalis 2. Ett nytt innovativt säte som kan ställas in i olika sittbredder, har en 
fjädrande bottenram och en anatomisk sittdyna med tryckavlastande egenskaper som ger 
en oerhört bekväm och riktig sittställning.

Med ett av marknadens största tillbehörsprogram gällande sittanpassning och  
styrsystem ges vi en unik möjlighet att anpassa stolen individuellt och efter olika 
behov. Vi vill undvika kompromisser så långt det är möjligt, och erbjuda de bästa  
förutsättningarna till självstädighet och komfort.

MC 1104 är krocktestad både med remmar och bilfäste, godkänd enligt ISO 7176–19.

MC1104 
- flexibilitet, användarvänlighet, komfort
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Teknisk data
Längd - utan benstöd 92 cm
Bredd 62 cm
Lägsta sitthöjd utan dyna 45 cm
Lägsta sitthöjd med dyna 54 cm
Sätesbredd Från 40 cm till 55 cm
Tilt -0° til +50°
Höj/sänk 30 cm
Max. hastighet 6 km/t
Fri höjd 4 cm
Körsträcka Ca. 30 km
Vänddiameter 90 cm
Max. personvikt 140 kg
Vikt inkl. batterier, säte 45 m 142 kg
Vikt inkl. batterier utan säte 87 kg
Standardfärg Vit
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