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MC1124 R-NET Spinalus2 MWD

MC1124 R-NET
Spinalus2 MWD

Fokus på fleksibilitet, kjøreegenskaper og en sittekomfort i særklasse gjør MC1124 Low
Rider skreddersydd for det nordiske markedet.
Setehøyde på 43cm til plansete (alternativt 45 cm).
MC1124 har 6 hjul og senterdrift. Alle de 6 hjulene har uavhengig fjæring som gjør at du
har alle hjulene i bakken selv på ujevnt underlag.
Hastighet på 10 km/t og sterke motorer gir deg god trekkraft og retningsstabilitet.
Vårt nyutviklede Spinalus2 sete gir deg sittekomfort du ikke får i noen andre stoler.
Fjærende setebunn og en god anatomisk setepute gir deg svært god og riktig sittestilling.
Ryggen har fjærende justerbare stropper, og øverste del av ryggen kan vinkles for å tilpasse sittestilling med ulike kurvaturer.
Som tilbehør finnes alternative sete- og ryggputer. Disse vil dekke ulike krav til støtte og
stabilitet.
Dynamisk bevegelig rygg, armlener og benstøtte gjør at du elegant kan endre posisjon fra
sittende til hvilende stilling, uten at det påvirker posisjonering i stolen.
Justeringsmulighetene på MC1124 er flere. Setet kan justeres i breddene 40-45-50 og 55
cm, ryggen kan justeres med 8 cm i høyden og setedybden er trinnløs justerbar.
Stolen er krasjtestet med stropper og Dahl docking, og er godkjent etter
kravene i ISO 7176-19.
Det brede tilbehørsprogrammet for sittestilling og styring er trolig markedets største og
gir en helt unik mulighet for å tilpasse stolen etter ulike behov.

Tekniske data MC1124 R-NET Spinalus 2 MWD
Total lengde - med delte beinstøtte
Total lengde - med sentral fotstøtte
Total lengde - uten beinstøtte
Total bredde
Vekt inkl. batterier, Spinalus 2 sete (45 cm), delte
el-benstøtte
Vekt inkl. batterier, Spinalus 2 sete (45 cm), benstøtte
hel elektrisk voksen
Vekt uten batterier, sete, benstøtter
Maks. hastighet
Kantforsering
M/dokkingstasjon
Snudiameter
Maks. personvekt
Batterier
Ladetid
Kjørestrekning
Setebredde Spinalus-2
Setebredde Spinalus
Setedybde Spinalus-2
Setedybde Spinalus
Setehøyde u/pute

Min. 1200 mm / Max. 1720 mm
Min. 1200 mm / Max. 1720 mm
Min. 900 mm / Max. 900 mm
Min. 620 mm / Max. 720 mm
169 kg
174 kg
90 kg
10 km/t
70 mm
55 mm
900 mm
150 kg
2 x 12 V / 60 Ah GEL/2 x 24V Lithium 80 Ah (alternativ)
8 timer
opptil 45 km
400, 450, 500, 550 mm
300, 350, 400 mm
350–550 mm
250-450 mm
430 mm- 450 mm (alternativ)
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