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MC1124 JR

Mc1124 JR är elrullstol som är framtagen för våra nordiska förhållanden med en
sittkomfort i särklass, optimerade köregenskaper och en storflexibilitet.
Tack vare det mitthjulsdrivna chassiet och dess starka motorer får stolen en fantastisk
manöverbarhet, framkomlighet och stabilitet. Detta ger användaren en trygg och behaglig
körupplevelse varje dag.
Spinalis sitsen är vår egenutvecklade sits som ger en unik sittkomfort. Tack vare den
fjädrande sadelgjorden och de olika ergonomiskt utformade dynorna får man en bra balans mellan
stabilitet och tryckavlastning. Det finns flera olika ryggstödsdynor att välja mellan och i kombination
med de justerbara banden i ryggstödet kan man uppnå ett bra stöd för hela ryggen.
Utbudet av tillbehör till sitsen med olika armstödsdynor, höftstöd, lårstöd, nackstöd, selar och bälten
är ett av marknadens största, allt för att få ett så optimerat sittande som möjligt. Spinalis sitsen
finns i fasta bredder från 30cm och med den steglösa justeringen av sittdjupet finns stora möjligheter att växa tillsammans med rullstolen.
MC1124 JR levereras som standard med en elsitslyft på 30cm och en eltilt på 50 grader men önskar
man fler elfunktioner så är det inga problem. R-net elektroniken är förberedd och möjligheterna är
nära på oändliga både vad det gäller funktioner till sitsen men också i utbudet av alternativa styrsätt.
Olika manöverpaneler, huvudstyrning, minijoystickar, knappstyrningar eller vårdarstyrningar är bara
några av de alternativa styrsystem som finns som standardtillbehör.
MC1124 JR är krocktestad för transport i bil med både remmar och billåset Dahl docking enligt ISO
7176-19.
MC1124 JR, en trygg och säker elrullstol med stora möjligheter att anpassa den efter just dig och
dina behov.

Teknisk data

Längd - utan benstöd
Bredd
Lägsta sitthöjd utan dyna
Sätesbredd
Tilt
Höj/sänk
Max. hastighet
Fri höjd
Körsträcka
Vänddiameter
Max. personvikt
Vikt inkl. batterier, säte 45 m
Vikt inkl. batterier utan säte
Standardfärg

90 cm
62 cm
39, 43 eller 45 cm
30, 35, 40 cm
Från -5° till +45°
30 cm
10 km/t
7 cm
Ca. 45 km
90 cm
150 kg
169 kg
127 kg
Svart

Minicrosser AB - Bultgatan 48 - 442 40 Kungälv - Tel 0303 24 52 00 - www.medema.com

