
En centerdriven elrullstol är ett väldigt bra val då en och samma stol ska fungera 
både inom- och utomhus. Centrumdriften gör att du kan manövrera smidigt i trånga 
utrymmen och inte minst är den intuitiv att köra. MC 1124 är med sina sex hjul i backen 
en trygg, stabil och smidig stol att köra. Stolen har ett nytt fjädringssystem som gör den 
väldigt kursstabil samtidigt som den är smidig som en katt när den forcerar hinder. En 
fantastisk körupplevelse och komfort i särklass.

MC 1124 kan levereras i olika sitthöjder och finns i ett ”Low Ride” utförande där  
sitthöjden kan bli så låg som endast 39 cm i sitthöjd. Den låga sitthöjden underlättar 
vid förflyttning, men gör den framför allt till ett utmärkt val då stolen skall användas som 
säte i en bil. Reglerna för bilanpassning är tuffa och med en stol som är utvecklad specifikt 
för att användas som säte i bil har bilanpassning aldrig varit enklare än nu.

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. Vårt nya innovativa säte Spinalis 2 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 självständighet och komfort.

MC1124 
- Elrullstolen som har något för alla
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Teknisk data
Längd - utan benstöd 90 cm
Bredd 62 cm
Lägsta sitthöjd utan dyna 39,43 eller 45 cm
Lägsta sitthöjd med dyna 50 - 52 cm
Sätesbredd Från 40 cm till 55 cm
Tilt -0° til +50°
Höj/sänk 30 cm
Max. hastighet 10 km/t
Fri höjd 7 cm
Körsträcka Ca. 45 km
Vänddiameter 90 cm
Max. personvikt 150 kg
Vikt inkl. batterier, säte 45 m 169 kg
Vikt inkl. batterier utan säte 127 kg
Standardfärg Svart
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