
 Tuoteuutuudet
www.campmobility.fi



    “Yhteistyötä 
kestävällä pohjalla”

Camp Mobility on 
osa Camp Scandina via 
Oy:tä ja Allard Interna
tional konsernia. 

Myymme tarkasti 
valikoitujen valmista
jien liikkumisen apu
välineitä ja päivittäisen 
toimintaympäristön 
apuvälineitä kuten 
sänkyjä, nostimia ja 
hygienia apuvälineitä
sekä happirikastimia.

Uusi toimipiste 
Helsinkiin 2020

Päätoimipisteemme 
ja logistiikkakeskuk
semme sijaitsevat 
Sarankulmassa 
Tampe reella. 

Keskitymme vah
vaan pai kalliseen 
yhteistyöhön ja paran
namme palveluamme 
Uudenmaan alueella 
avaamalla uudet 
toimitilat Helsingin
Pitäjänmäkeen  
syksyllä 2020.

Huollamme ja kor
jaamme kaikkia 
myymiämme tuot
teita Suomessa. Kai
killa myynti, huolto
ja tuotespesialisteil
lamme on useamman 
kymmenen vuoden 
kokemus alalta. 

Alueelliset myyntiedus
tajamme palvelevat 
sinua Etelä, Itä, Länsi 
ja PohjoisSuomessa. 

Suomen Vahvimmat 
2020 sertifikaatti

Camp Scandinavialle 
on myönnetty Suomen 
Vahvimmat (Strongest in 
Finland) sertifikaatti  

Suomen Vahvimmat
sertifikaatti myönnetään
yritykselle, jonka luotto
luokitus kuuluu kahteen
korkeimpaan luokkaan
(AAA tai AA+).
Sertifikaatti perustuu
Suomen Asiakastiedon
7portaiseen Rating Alfa
luottoluokitukseen.
Luokitus on merkki yrityk
sen hienoista taloudelli

sista tunnusluvuista, 
positiivisista taustatie
doista ja hyvästä mak
sukäyttäytymisestä. 
Sertifikaatti kertoo asi
akkaille, yhteistyökump
paneille ja muille sidos
ryhmille, että yhteistyö 

sertifioidun yrityksen 
kanssa on kestävällä 
pohjalla.

Camp Scandinavia Oy:n 
Rating 29.6.2020 tilin
päätöstiedoin on AAA. 
Tästä kuuluu Kiitos asiak
kaillemme, yhteistyö
kumppaneillemme ja 
henkilökunnallemme.

Visiomme ja 
tavoitteemme

Visiomme on, että Camp 
Mobility on innovatiivinen 
ja hyvinvoiva perheyritys.
Tavoitteenamme on säi
lyttää merkittävä asema 
Suomen lääkin nällisen 
kuntoutuksen apuväline
markkinoilla kannattavasti 
ja kestävällä pohjalla. 

Luovuus, tieto, jousta
vuus, jatkuva tuotekehi
tys, asiakaspalautteiden 
kuunteleminen, paras 
asiakaspalvelu ja tyytyväi
simmät asiakkaat sekä 
hyvinvoiva työyhteisö 
tulevat edel leen vah
vistamaan mark kina
asemaamme Suomessa. 

Tutustu tuoteuutuuk-
siimme ja ota yhteyttä!
Yhteystiedot löydät 
takakannesta.

Tapani Vuorinen
General Manager
Camp Mobility

ja AAA luottoluokitustaso. 
Camp Scandinavia Oy:hyn
kuuluu Camp Mobilityn 
lisäksi Suomen ortoosi
liiketoiminta ja läheisessä 
yhteistyössä klinikkapalve
luita tarjoava Camp Clinic.



Batec MINI 2 manuaalipyörätuoliin asennettava ajolaite 
säästää aikaa ja voimia päivittäisissä asioinneissa ja lisää 
liikkuvuutta niin kaupungissa, maaseudulla, pitkillä  
matkoilla kuin vain lyhyilläkin retkillä. 

Entistä pienemmässä MINI 2:ssa on pienempi 12”rengas,
se taittuu kasaan, mahtuu paremmin auton tavaratilaan,  
on kevyempi, kulkee pidemmälle ja liikkuu paremmin ylä 
ja alamäessä. Pieni koko ja peruutusvaihde tekevät siitä 
lyömättömän liikkumisen apuvälineen ahtaissakin tiloissa. 

BATEC MINI2
sähköinen ajolaite max. 20 km/h

Vakiona mm. Allinone LCDnäyttö,  
3 eri ajonopeutta ja kantokahva. 
Ajomatka 28 km 280 Wh akulla tai  
jopa 52 km 522 Wh akulla. 
Ajonopeus voidaan ohjelmoida yksi
löllisesti, huippunopeus 20 km/h. 

Saatavana versiot myös tetra ja 
hemiplegiapotilaille. Lisätiedot ja 
lisävarusteet www.batecmobility.com.
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ENTISTÄ MINIMPI BATEC MINI2

BATEC MINI 2:n pieni koko, pienempi 12”rengas, kokoontaittuva 
ohjaustanko, Special kantokahva ja kevyempi paino tekevät siitä 
lyömättömän liikkumisen apuvälineen ahtaissakin tiloissa. 
Se mahtuu paremmin auton tavaratilaan, on kevyempi, kulkee 
pidemmälle ja liikkuu paremmin ylä ja alamäessä. 

PIKAKIINNITYS ja -IRROTUS ja SEISONTATUKI 

Helppo irrottaa ja kiinnittää takaisin pyörätuoliin Batec 
EASYFIXkiinnitysapapterin avulla. Helppokäyttöinen 
seisontatuki pitää Batecin pystyssä, kun sitä ei tarvita.
QRpikalukitus renkaassa helpottaa renkaan ja sisäkumin 
vaihtoa.

KOLME ERI AJONOPEUTTA 6 km/h 15 km/h JA 20 km/h

Ajonopeus voidaan ohjelmoida yksilöllisesti, 
6 km/h, 15 km/h tai huippunopeus 20 km/h. 

Ominaisuuksia

BATEC MINI2 SPECIAL KANTOKAHVA

Batec MINI2:ssa erityisesti MINI2:seen suunniteltu 
special kantokahva, jonka avulla se on helppo nostaa 
vaikka auton tavaratilaan.

VAKIOVARUSTEET 

BATEC MINI 2:ssä on vakiona mm. Allinone LCDnäyttö, kolme eri 
ajonopeutta, 350 RPM ja 350W moottori ja peruutusvaihde, 
100lumenin etuvalo, LEDtakavalot, äänitorvi ja USBportti. 
Valittavana 280 Wh (7.8 Ah) akku, jolla ajomatka 28 km tai 522 Wh 
(14.5 Ah) akku, jolla ajomatka jopa 52 km. 

Kokoontaitettava
ohjaustanko

Irrotettava
akku
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PIKAKIINNITYS ja -IRROTUS ja SEISONTATUKI 

Helppo irrottaa ja kiinnittää takaisin pyörätuoliin Batec 
EASYFIXkiinnitysapapterin avulla. Helppokäyttöinen 
seisontatuki pitää Batecin pystyssä, kun sitä ei tarvita.
QRpikalukitus renkaassa helpottaa renkaan ja sisäkumin 
vaihtoa.

KOLME ERI AJONOPEUTTA 6 km/h 15 km/h JA 20 km/h

Ajonopeus voidaan ohjelmoida yksilöllisesti, 
6 km/h, 15 km/h tai huippunopeus 20 km/h. 

Lisää lisävarusteita
www.batec-mobility.com  

ja tilauskaavakkeessa!

HEMIPLEGIA VERSIO

Versiossa hemipleegikoille on peukaloohjaus
jarrut ja mahdollista valita kaikki hallintalaitteet
yhdelle kädelle, joko vasemmalle tai oikealle.

MINI vs. MINI 2

14, 7 kg <  vs > 12,9 kg 

16” <  vs > 12”

QUADROPLEGIA VERSIO

Saatavana myös versio neliraajahalvaus
potilaille eli monitoimiohjaustanko ilman 
jarrukahvoja tai kaasukahvaa, joka
mahdollistaa pehmeät liikkeet sekä 
jarruttaessa että kiihdyttäessä. 

ERIKOISIA LISÄVARUSTEITA

Kaikissa MINI2 laitteissa mukana ACOPLA 
selkärepun / matkalaukun pidike. Lisää 
lisävarusteita www.batecmobility.com 
ja tilauskaavakkeessa.

TAITETTAVA OHJAUSTANKO

Ohjaustanko kokoontaitettuna 
MINI2 mahtuu hyvin vaikka 

työpöydän alle tai 
mukaan ravintolaan.

250 RPM
1050 W / 900 W 
moottori 

500-lumenin etuvalo

Akku 
280 Wh (7.8 Ah) tai  
522 Wh (14.5 Ah) 

22 km/40 km <  vs > 28 km/52 km

350 RPM
600 W / 350 W 

moottori

100-lumenin etuvalo

Akku 
280 Wh (7.8 Ah) tai  

522 Wh (14.5 Ah) 

83-97 cm <  vs > 73,6-87 cm
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Tekniset tiedot

Valmistaja:
BATEC MOBILITY S.L.

 Illa de Buda, 2
08192 Sant Quirze del Vallès 

(Barcelona)  SPAIN 
+34 93 544 2003

info@batecmobility.com
www.batecmobility.com

Väri: 
grafiitinharmaa 

12,9 kg 
ilman akkuja

Max. 20 km/h Max. 28 km / 52 km

AVATTUNA KOKOONTAITETTUNA
570 mm

736 mm - 870 mm
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Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa 
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© 2020 Camp Mobility Finland
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K-Series

Küschall® K-Series 
Kiinteärunkoisten aktiivituolien designikoni 
ja trendsetter on uudistunut. Uusi modu
laarinen istuinjärjestelmä kirjaimellisesti 
istuu kaikkiin käyttäjätarpeisiin ja dynaami
sesti muokattava varustelu tarjoaa ylivoi
maisen ajomukavuuden.

UUSI HYDROFORMING ETURUNKO
Uusi hydrofroming menetelmällä valmistettu 
eturunko tuo KSeries tuolien designin uudelle 
tasolle. Uusi teknologia tuo lisää jäykkyyttä ja 
tarkkuutta vertaansa vailla oleviin ajoominai
suuksiin, silmiinpistävän puhtaat linjat ja 
selkeän, ajattoman muotokielen.
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IKONINEN
Ikonisen minimalistinen ja kevyt 
open frame design, antaa mah
dollisuuden nauttia päivittäisistä 
aktiviteeteistä; on kyse sitten töi
hin menosta tai aktiivisista harras
tuksista, KSeries tuolit antavat 
sinulle vapauden olla sinä!

HYDROFORMING 
MUOTOILTU  
POLVIEN ALUE

LIGHT ACTIVE BRAKE

UUSI KAVENNETTU  
ETURUNKO

Ergonominen ote, ideaali siirtymisiin
ja asennon kohentamiseen. 
Saatavana  sekä 90° että 
75° eturungolla.

Uudet, kevyet alumiiniset aktiivijarrut 
minimalistisella designilla tuo keveyden 
aivan uudelle tasolle. Tarkkuutta 
pienimpiinkin yksityiskohtiin.

Kavennettu runko mahdollistaa tuolin 
muotoutumisen pehmeän esteettisesti 
vartalon muodon mukaan.

HYDROFORMING
Hydroforming teknologia tuo
KSeriessarjan tuoleihin lisää 
persoonallisuutta. Ikoninen ulko
näkö on entistä tunnistettavampi 
uuden polvien alueen suoralinjai
sen designin ansiosta. Uusi vah
vempi runko lisää ajokokemusta 
entistä miellyttävämmäksi. 

UUSI JALKATUKI
Täysin uudelleensuunniteltu tasainen pinta 
mahdollistaa paremman asennon ja 
ajomukavuuden.
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MODULAARINEN
Näkymätön painopisteen säätö 
istuimen alla: Voit siirtää istuin
moduulia taakse ja eteenpäin 
5 eri asentoon ja muuttaa hel
posti myöhemmin ilman ylimää
räisiä komponentteja.

UUSI SELKÄTUKI

SELKÄOSA

ISTUINOSA

UUSI  
TUKIPYÖRIEN 

RIPUSTUS

Uusi ergonominen otekahva nosto 
ja kuljetustilanteisiin. Matalampi 

asemointi on ideaali Matrxselkätuille.

Kokoontaittuvassa selkäosassa 
6 eri kulman säätömahdollisuutta 

erilaisiin asentotarpeisiin.

Kseries tuolien sydän. Istuinosan 
painopisteen voi säätää 5 eri kohtaan, 

kun tuolista halutaan aktiivisempi.

Uusi puhdas muotoilu ja integroidut laa
kerit. Kerää huomattavasti vähemmän 

likaa ja huolto on helpompaa.

UUDET  
TUKIPYÖRIEN 

HAARUKAT 
Uusi eturunkoon hitsattu alumiiniprofiili 

 johdonmukaista designia läpi koko 
pyörätuolin.

DYNAAMINEN
KSeries tuoleissa on täydellinen
geometria alusta loppuun, joten 
runkoa ei tarvitse säätää miten
kään. Renkaat pysyvät aina 
samassa linjassa runkoon nähden. 
Erittäin jäykkä rakenne mah
dollistaa erinomaiset ajo
ominaisuudet.
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Valmistaja:
Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260 
CH4108 Witterswil 
Switzerland 
P:+41(0) 61487 7070
F:+41(0) 61487 7079  
www.kuschall.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.

© 2020 
Camp Mobility Finland

TEKNISET TIEDOT

VALITSE RUNKOVÄRI

VALITSE TEHOSTETYYLI

VALITSE TEHOSTEVÄRI

VÄRIT JA TEHOSTEET

ISTUIN- 
 LEVEYS 

ISTUIN- 
  SYVYYS

ISTUIN-
KORKEUS

KORKEUS KULMAPITUUS
JALKATUKIEN

ETURUNGON
KULMA

KOKONAIS-
LEVEYS

CAMBER

KOKONAIS-
   PAINO 

KULJETUS-
PAINO PAINO

130 kg

Hyväksytty- täyttää 
 ISO 7176-19 vaatimukset

Kaikki ilmoitetut mitat ja painot perustuvat 400 mm istuinleveyteen ja syvyyteen 
kevyimmässä ja pienimmässä kokoonpanossa. Paino ja mitat voivat muuttua eri 
kokoonpanoissa. Katso lisätietoja  käyttöohjeesta nettisivuiltamme.

320 – 500 mm 
       20 mm välein 

350 – 525 mm 
       25 mm välein 

etu: 450 – 520 mm 
taka: 390 – 490 mm 

10 mm välein  

290 – 480 mm 
      10 mm välein 

270 – 480 mm 
15 mm välein 

74°  / 78°  / 82°  / 
86°  / 90° / 94° 

75°  / 90° 
Vrunko tai kavennettu

Ist.lev. + 170 mm 

75°: n. 830  1055 mm 
90°: n. 760  985 mm 

PAINOPISTE

80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm

n. 5.1 kg n. 7.8 kg 

0º /  3º / 6º
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Champion

Küschall® Champion
Kiinteärunkoisen aktiivituolin ajokokemus 
kokoontaitettavan tuolin ominaisuuksilla! 
Yhdistelmä modernia designia ja todistettua
hybridituolin suorituskykyä: SK (Swiss knife) 
optiolla Küschall Champion on super kompakti, 
selkärepunkokoinen, täydellinen matkakump
pani otettavaksi mukaan seikkailuhisi.

UUSI HYDROFORMING ETURUNKO
Jäykempi,kevyempi ja vakaampi. Uusi 
hydroforming menetelmällä valmistettu 
eturunko parantaa kelausominaisuuksia,
lisää jäykkyyttä ja mahdollistaa vaivattomat 
siirtymiset ja ergonomiset otteet.
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SUPER KOMPAKTI
Yksinkertainen kokoontaittaa, 
kuljettaa ja matkustaa uniikin 
kokoontaittomekanismin an
siosta. Super kompakti SK 
(Swiss knife) optiolla, 
Champion kokoontaittuu 
vieläkin pienemmäksi.

HYDROFORMING 
ETURUNKO

LIGHT ACTIVE BRAKE

SUPER KOMPAKTI

Optimoidut ajoominaisuudet polvialueen 
pienemmän joustavuuden 
(suuremman jäykkyyden) ansiosta. 

Uudet, kevyet alumiiniset aktiivijarrut 
minimalistisella designilla tuo keveyden 
aivan uudelle tasolle. Tarkkuutta 
pienimpiinkin yksityiskohtiin.

SK (Swiss knife) option ansiosta
Champion kokoontaittuu jopa
selkärepun kokoiseksi

HYBRIDI
Kokoontaittomekanismin ansiosta 
Championissa on ylivoimaiset ajo
ominaisuudet muihin kokoontaitet
taviin pyörätuoleihin verrattuna.Täy
dellisen suunnittelun tuloksena on 
syntynyt hybridituoli: Kokoontaitet
tava tuoli, kiinteärunkoisen jäykkyy
dellä ja vakaudella. 



13

CARBOLIFE 
KELAUSVANTEET

KOKOONTAITTO-
MEKANISMI

UNIIKKI 
SÄÄTÖMEKANISMI

Innovativiinen vanneprofiili mahdollistaa 
paremman kontrollin, vaivattoman otteen 

ja stabiloi rannetta.

Kokoontaita pyörätuoli ja selkäosa 
vaivattomasti yhdellä liikkeellä.

Yhdellä huomaamattomalla 
mekanismilla painopisteen 

ja istuinkorkeuden säätö 
käyttäjän tarpeiden mukaiseksi.

KEEP ON TRACK
Intuitiivinen ja uniikki 

tukipyörien säätö pitää 
suunnan erinomaisen vakaana.

UNIIKKI SÄÄTÖMEKANISMI
Uniikin mekanismin ansiosta Championin 
voi säätää ja konfiguroida vaivattomasti jo.
kaisen käyttäjän mukaiseksi. Yhdellä me
kanismilla säädetään painopistettä, 9 eri
istumaasentoa, istuimen takakorkeutta 
ja 5 eri mahdollisuutta, kuinka asentaa 
adapterit eri kokoonpanoihin. 
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Valmistaja:
Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260 
CH4108 Witterswil 
Switzerland 
P:+41(0) 61487 7070
F:+41(0) 61487 7079  
www.kuschall.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.

© 2020 
Camp Mobility Finland

TEKNISET TIEDOT

VALITSE RUNKOVÄRI

VALITSE TEHOSTETYYLI

VALITSE TEHOSTEVÄRI

VÄRIT JA TEHOSTEET

ISTUIN- 
 LEVEYS 

ISTUIN- 
  SYVYYS

ISTUIN-
KORKEUS

KORKEUS KULMAPITUUS
JALKATUKIEN

ETURUNGON
KULMA

KOKONAISLEVEYS
KOKOONTAITETTUNA

KOKONAIS-
LEVEYS

KOKONAIS-
PITUUS

CAMBER

KOKONAIS-
   PAINO 

KULJETUS-
PAINO PAINO

Hyväksytty- täyttää 
 ISO 7176-19 vaatimukset

Kaikki ilmoitetut mitat ja painot perustuvat 400 mm istuinleveyteen ja syvyyteen 
kevyimmässä ja pienimmässä kokoonpanossa. Paino ja mitat voivat muuttua eri 
kokoonpanoissa. Katso lisätietoja  käyttöohjeesta nettisivuiltamme.

76º / 80.5º / 85º / 89.5º / 94º300 - 465 mm
15 mm välein

360 - 480 mm 340 - 480 mm
20 mm välein 20 mm välein

320 - 500 mm
portaaton säätö

 etu: 450  540 mm
taka: 390  490 mm

75º / 90º
   suora tai 
kavennettu

   ist.lev + 160  240 mm

0º / 1º / 3º 75º n. 930 mm
90º n. 830 mm

  120 kg n. 6,7 kg n. 9,2 kg

n. 280  340 mm
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Compact

Küschall® Compact 
Küschall Compact – luotettavuuden ja korkealuokkai
sen laadun absoluuttinen standardi on uudistunut! 
Tarvitsetpa sitten aktiivisen tai erittäin konfiguroita
van tuolin, Compactin funktionaalisuus sopii jokai
seen elämäntyyliin. Valitse kiinteät tai swing away 
jalkatuet, jotka voidaan säätää tarpeen mukaan.

HYDROFORMING RUNKO
Uusissa Compacttuoleissa on hydroforming
menetelmää hyödyntäen valmistettu runko: 
Monipuolisuutta ja mukavuutta muuttamatta 
Compactin paino on vähentynyt jopa 500 g. 
Hydroformingrunko on entistä vakaampi ja tuo 
tuoleihin modernin, nykyaikaisen yleisilmeen.
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LUOTETTAVA
Vaikuttavaa vakautta – useiden 
sisäänrakennettujen teknisten 
ratkaisujen ja yksiosaisen jalka
laudan ansiosta energiaa kuluu
kelatessa vähemmän. 
Uuden poikkiputken ansiosta 
tuoli myös taittuu helpommin 
kasaan kuin muut kokoontai
tettavat pyörätuolit.

HYDROFORMING ETURUNKO

JALKATUET

JALKALEVYT

LISÄÄ KÄYTTÖ-
MUKAVUUTTA
Useiden eri optioiden ansiosta 
voit valita tuolisi rakenteella, joka 
sopii tarpeisiisi kuten kavennettu 
eturunko jalkojen parempaa asen
toa varten, jolloin pyörätuoli vie vä
hemmän tilaa, jalat on helpompi 
pitää jalkatuella ja tuolia on 
helpompi liikutella. 

Täysin uudelleen suunniteltu eturunko ja jalkatukien 
ripustus. Hydroformingrungon ansiosta Compact 
on 500 g kevyempi.

Valitse pyörätuoliisi sivullekääntyvät 80° tai 70° 
swing awayjalkatuet, jotka ovat ideaalit kuljetuk
sissa ja siirtymisissä tai tukevamman kiinteän 80° 
tai 70° eturungon.

Uusi jalkatukivalikoima sopii kaikkiin istuin
leveyksiin ja sopii yhteen modernin designin
kanssa. Uutuutena uusi, yksiosainen, 
luistamaton antislip onepiece jalkalauta.
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TAITTOMEKANISMI

POIKKIPUTKI

KEEP ON TRACK

HAARUKAT

KOMPAKTIA 
KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ
Ainutlaatuisiin ominaisuuksiin kuuluu 
irrotettavat jalkatuet, jotka voi valita 
70° tai 80° kulmaisina ja joissa on sää
dettävä, helppokäyttöinen pikalukitus
mekanismi, joka tarvitsee vain vähän 
voimaa. Kokoontaittuva selkäosa mah
dollistaa kuljetukset erittäin pienessä 
ja kompaktissa paketissa.

Helpon ‘yhden sormen’ lukituksen 
ja kevyen, helposti lukittuvan ja varma

toimisen lukitusmekanismin avulla 
voit avata istuimen turvallisesti.

Suunniteltu erityisesti heikko
voimaisille helpompaa kokoon

taittoa varten sekä painavimmille 
käyttäjille lisäämään tukevuutta 

ilman, että runkoon tarvitsee 
lisätä muita erillisiä lisäputkia.

Intuitiivinen ja uniikki 
tukipyörien säätö pitää 

suunnan erinomaisen vakaana.

Uusi puhdas muotoilu ja integroidut laakerit. Kerää 
huomattavasti vähemmän likaa ja huolto on helpompaa.
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Valmistaja:
Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260 
CH4108 Witterswil 
Switzerland 
P:+41(0) 61487 7070
F:+41(0) 61487 7079  
www.kuschall.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.

© 2020 
Camp Mobility Finland

TEKNISET TIEDOT

VALITSE RUNKOVÄRI

VALITSE TEHOSTETYYLI

VALITSE TEHOSTEVÄRI

VÄRIT JA TEHOSTEET

ISTUIN- 
 LEVEYS 

280 – 500 mm
       20 mm välein

ISTUIN- 
  SYVYYS

320 – 500 mm
       20 mm välein

ISTUIN-
KORKEUS

etu: 370 – 530 mm 
taka: 360 – 500 mm

10 mm välein

KORKEUS

300 – 510 mm
      15 mm välein

KULMA

82°/86°/90°/
94°/98°/102°

PITUUS

200 - 510 mm
       10 mm  välein

JALKATUKIEN

ETURUNGON
KULMA

70º / 80º
suora tai kavennettu

KOKONAISLEVEYS
KOKOONTAITETTUNA

n. 290 mm

KOKONAIS-
LEVEYS

Ist.lev. + 180 mm 

KOKONAIS-
PITUUS

70°: n. 940 mm 
80°: n. 890 mm

CAMBER

0º /  3º

KOKONAIS-
   PAINO 

n. 11 kg

KULJETUS-
PAINO

n. 8.3 kg
PAINO

130 kg

Hyväksytty- täyttää 
 ISO 7176-19 vaatimukset

Kaikki ilmoitetut mitat ja painot perustuvat 400 mm istuinleveyteen ja syvyyteen 
kevyimmässä ja pienimmässä kokoonpanossa. Paino ja mitat voivat muuttua eri 
kokoonpanoissa. Katso lisätietoja  käyttöohjeesta nettisivuiltamme.
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Action® Ampla™

Trusted Solutions,
Passionate People®

 

Invacare Action® Ampla™ 300 kg
Action® Ampla™ on suunniteltu ja kehitetty 
erityisesti Pluskokoisille käyttäjille ottaen huo
mioon kehonmuodot, vaihtelevat aktiivisuus
tasot ja painorajoitukset. Ampla on tyylikäs ja 
minimalistinen pyörätuoli nykyaikaisella ulko
näöllä, joka tarjoaa itsenäisyyttä ja tukea  
mukavaan ja aktiiviseen elämäntyyliin.

XXL-pyörätuolien uusi suunnannäyttäjä
Action® Ampla™:n uudenlaiset siirtopyörät helpot
tavat tuolin kokoontaittoa ja siirtämistä. Uudenlaiset 
tukikahvat käsitukien sijasta, ja kauniisti sivusuojiin  
integroidut jarrut, helpottavat siirtymisiä. Uusi ergo
nominen selkäosa on suunniteltu erityisesti Plus
kokoisille. Sen suojaava, elastinen ja hengittävä 
selkäosan päälliskangas peittää koko pakaraalueen.
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SISÄÄNRAKENNETUT 
SIIRTOPYÖRÄT
Sisäänrakennetut siirtopyörät on suunniteltu 
fiksusti siirtämään paino pois pyörätuolista, 
mikä mahdollistaa siirtämisen helposti 
oviaukoista ja ahtaista paikoista. 
1. Taita selkäosa alas
2. Nosta jalkatuista tuoli ylös
3. Käännä pyörätuoli siirtopyörien varaan.  
Tässä asennossa tuolia on helppo liikutella

USEITA KELAUS-
PYÖRÄN ASENTOJA   
Erittäin helposti kelattava    
Käyttäjät voivat liikkua pidemmälle     
vähemmän energiaa käyttäen
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DESIGN AWARDS VOITTAJA
Action® Ampla™ on voittanut jo tuotesuunnittelun Red Dot Design 
Awardin. Tämä kilpailu on yksi maailman suurimmista tuotekilpailuista, 
sekä myös yksi arvostetuimmista suunnittelupalkinnoista.  
Action® Ampla™ on voittanut myös Italian Platinum A’Design Awardin 
ja Gold German Design Awardin.

ERGONOMINEN SELKÄOSA
Helppo ulottua kelausvanteisiin    
Esteetön
Enemmän liikkumavapautta    
Ylivertainen suorituskyky ja ohjattavuus

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT TUKIKAHVAT
Tukee tuoliin ja siitä pois siirryttäessä        
Voidaan kääntää sisään ja ulospäin   
Voidaan laskea alemmaksi, jotta päästään  
lähemmäksi pöyädän ääreen

TEHOSTEVÄRIT
Kolme tyylikästä värivaihtoehtoa

USEITA KELAUS-
PYÖRÄN ASENTOJA   
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Tekniset tiedot

Runko- ja tehostevärit
Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de CitéOuest 2  1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility Finland 2020

Ominaisuuksia

INNOVATIIVINEN SELKÄOSA

Action® Ampla™ :n suunnittelu mahdollistaa 
täydellisen istuvuuden XXL kokoisille 
käyttäjille, joilla yleensä on “omenan” tai 
“päärynän” muotoinen keskivartalo. 

Action® Ampla™:n  innovatiivinen selkäosa 
on suunniteltu mukautumaan molempiin 
kehon muotoihin, mutta tarjoaa silti tukea 
ja mukavuutta.

korkeus

Action Ampla 505 / 555 / 
605 / 655 / 

705 / 755 mm

460 / 510 mm 1° 380  455 mm 

25 m

0° 450  525 mm

ituus k tuet korkeus

Action Ampla 90  100° 365  525 mm 
25 mm +2 05 mm

1065  1145 mm 855  920 mm 825  900 mm

s

Action Ampla 7° 1420  1660 mm 300 kg 27 kg1 9.5 kg

Tech white Blue Pulse Pink Pulse Green PulseTech grey

: 
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Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de CitéOuest 2  1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility Finland 2020

 

Invacare Action3
NG

 Rocking Chair
Action3

NG RC on 6pyöräinen manuaalipyörä
tuoli, joka on suunniteltu tunnetun Action3

NG:n 
pohjalta. Laajan Actionsarjan ristiin yhteensopi
vien lisävarusteiden ja varaosien ansiosta, tuoli 
on erittäin konfiguroitava ja yksilölliset tarpeet 
täyttävä, kokoontaitettava pyörätuoli. 

6-pyöräinen manuaalipyörätuoli 
Action3

NG RC on kehitetty helpottamaan 
kelausvanteisiin ulottumista. Se tarjoaa pa
remman liikuteltavuuden ja vaivatonta kelat
tavuutta. Ainutlaatuinen design tarjoaa uniikin 
lepoasennon taakse asennettujen lisäpyörien 
ansiosta. Tuoli on helppo kallistaa jopa 25°.
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TURVAVIPU

Kulmasäädettävä ja eteenpäin taitettava 
selkäosa pienentää säilytys ja kuljetuskokoa.

SIVULLEKÄÄNTYVÄT, 
IRROTETTAVAT  
KÄSITUET

KULMASÄÄDETTÄVÄ 
SELKÄOSA 

Ergonomiset, vaahtomuovi
pehmustetut, sivulle käännettävät 
käsituet helpottavat sivuttais
siirtymisiä.

Leveys ja kokonaisleveys kokoontaitettuna ovat 
täsmälleen samat kuin Action3NG :ssä, jotka ovat:

Ominaisuuksia

Patentoitu, portaattomasti 
kulmasäädettävä selkä
osa mahdollistaa säätöjen 
tekemisen käyttäjän 
istuessa tuolissa. 

Verrattuna 4pyöräisiin pyörätuoleihin

Aktivoituu kelattaessa,  
voidaan poistaa käytöstä 
tuolin kallistuksen ajaksi

25º kallistus mahdollistaa 
lepoasennon

PAREMPI LIIKUTELTAVUUS 
KALLISTUS

KOMPAKTI JA KEVYT ALASTAITETTAVA SELKÄOSA

Säädettävä akseli
Akselikiinnikkeet ovat säädettävissä kolmeen 
eri asentoon käyttäjälle sopivaan painopistee
seen sopivaksi.Tämä säätö määrittelee myös 
kallistuspisteen ja tukipyörien sijainnin. 

Turvavivut
Turvavipujen ansiosta käyttäjä voi kallistaa tu
olin lepoasentoon.  Turvavivuissa on 65 mm:n 
pieni joustovara, joka sallii pienten esteiden 
ylittämisen myös turvavivut aktivoituna.

Vaijerijarrut
Ainutlaatuinen vaijereilla toimiva jarrujär
jestelmä seuraa keskipyörien asentoa. 
Siksi jarruja ei tarvitse erikseen akti
voida, kun tuoli on lepoasennossa.



25

LEPOASENTO 
Mekaaninen tasaisella liikkeellä toimiva kallistusasento, jonka käyttäjä voi 
säätää itse tai avustajan suorittamana. Vakiona olevien 6” tai 5,5” tukipyörien 
ja 22” tai 24” kelauspyörien lisäksi, Action3NG  RC on varustettu myös 
kahdella nivelletyllä 5” takapyörällä, jotka tarjoavat mahdollisuuden 
kallistaa tuolin 25° kallistuskulmaan.

Kallistaaksesi tuolia itsenäisesti, käyttäjän tarvitsee vain työntää käsillä 
takaapäin eteen kohti kelausvanteita. Vaihtoehtoisesti myös avustaja 
pystyy kallistamaan tuolia keskus ja takapyörille vaivattomasti.

Tämä innovatiivinen ominaisuus tarjoaa lepoasennon milloin tahansa päivän 
aikana ja mahdollistaa painepisteiden muutoksen ja paineen vapautumisen. 
Kelattaessa tuolissa olevat turvavivut aktivoituvat automaattisesti, jotka sekä 
käyttäjä että avustaja voivat poistaa käytöstä vaikeuksitta kallistustoiminnon 
käyttämiseksi.

SIVULLEKÄÄNTYVÄT, 
IRROTETTAVAT  
KÄSITUET

Ergonomiset, vaahtomuovi
pehmustetut, sivulle käännettävät 
käsituet helpottavat sivuttais
siirtymisiä.

ALASTAITETTAVA SELKÄOSA

Mallit

Action3
NG

 RC

Action3
NG RC :iin on saatavana laaja 

valikoima lisävarusteita ja optioita vas
taamaan kunkin käyttäjän erityistarpeita 
mm. erilaisia selkäosavaihtoehtoja: kiinteä, 
taitettava, kaasujousella kallistettava tai 
kulmasäädettävä ja alas käännettävä.

Action3
NG

 RC Matrx

Action3
NG RC Matrxselkäosalla ja istuin

tyynyllä voit valita mm:
Matrx Elite selkäosa, jossa 80 mm kaare
va syvyys tai Elite Deep selkäosa, jossa 
160 mm kaareva syvyys.
Myös valikoima istuintyynyjä, joista valita: 
Klassinen Visco, Matrx Vi tai Libra ja 
monta muuta!

Action3
NG

 RC Comfort Pack

Action3
NG RC Comfort Pack todellinen 

kokoontaitettava, kevyt comforttuoli, 
joka on helppo kuljettaa! 
Comfortpaketti sisältää kallistettavan 
selkäosan, Laguna selkäosatyynyn, 
sivullekäännettävät, syvyys ja kulma
säädettävät jalkalevyt (pari) ja Dartex 
pää/niskatuen.

Erityissuunnittelun ansiosta käyttäjän paino voidaan jakaa tasaisesti 
kaikille pyörille, joka lisää käänneltävyyttä ja  ohjattavuutta. 
Keskipyörien ansiosta kääntösäde on lyhyempi kuin tavallisessa 
manuaalipyörätuolissa, joka mahdollistaa vaivattoman käytön 
sisätiloissa. Parempi liikuteltavuus verrattuna tavallisiin 
4pyöräisiin manuaalipyörätuoleihin.

Action3NG RC on uusi ratkaisu, kun halutaan kokoontaitettava, 
kevyt ja helposti kuljetettava comfortpyörätuoli.

PAREMPI LIIKUTELTAVUUS  
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Tekniset tiedot

Runko- ja tehostevärit

Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de CitéOuest 2  1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Ominaisuudet

istuinsyvyys
kulma korkeus kulma

Action 3NG RC 380 / 405 / 
430 / 455 / 

480 / 
505 mm

400 / 
450 mm

3° 460  
485 mm

7° / 0°  30° /
–1 5°  +15°

350  510 mm 80° / 0  75°

us
situkien

korkeus leveys taitettuna ilman korkeus

Action 3NG RC 200  400 /
330  460 /  

440  510 mm

230 / 
170  295 mm

istuinleveys
+1 90 mm

295 mm 1036  
1124 mm

816  
890 mm

810  
1040 mm

Max. kallistus
kulma  säde osa

Action 3NG RC 4° 800 mm 125 kg 17,6 kg1 1,2 kg

6-pyöräisyyden edut:
• Helpompi ulottua kelausvanteisiin 

• Yläraajat pysyvät luonnollisemmassa ja  
  ergonomisemmassa  asennossa

• Kelaamiseen tarvitaan vähemmän voimaa,  
   joka parantaa suorituskykyä

• Ehkäisee hartiakipuja
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6-pyöräisyyden edut:
• Helpompi ulottua kelausvanteisiin 

• Yläraajat pysyvät luonnollisemmassa ja  
  ergonomisemmassa  asennossa

• Kelaamiseen tarvitaan vähemmän voimaa,  
   joka parantaa suorituskykyä

• Ehkäisee hartiakipuja

Vermeiren Trigo T on kokoontaitettava aktiivipyörätuoli 
uusilla huippumoderneilla ja kevyillä kolmioprofiilisilla 
runkoputkilla ja lähes rajattomilla säätö ja varustelumah
dollisuuksilla. Trigotuoleissa on mm. sisäänrakennettu 
selkäosan, istuinkorkeuden ja camberkulman säätömah
dollisuus. 

Trigo T:ssa on vakiona irrotettavat jalkatuet (70°, 80°, 90°) 
korkeus ja kulmasäädettävillä jalkalevyillä. Valittavissa mm. 

 

Vermeiren Trigo aktiivituoli lapsille ja aikuisille

3 eri selkäosaa, 5 eri työntökahvaa, 
10 erilaista käsituki tai vaatesuojavai
htoehtoa. Istuinleveydet 30–50 cm. 
Max. 70100 kg koosta riippuen. 

Saatavana myös kevyempi Trigo S 
kiinteillä jalkatuilla.

Tutustu optioihin erillisen 
lisävarusteet esitteen avulla!
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UUSI DESIGN

Trigo on huippumoderni pyörätuolin jokaiseen makuun. Trigon voi 
konfiguroida täysin yksilölliseksi tilauksen yhteydessä; rungosta 
pyöriin, sis.mm. paljon varustevaihtoehtoja ja yli 30 eri väriä.  
Trigotuoleja on lähes yhtä monta erilaista kuin on käyttäjääkin!

UUDET KOLMIOPROFIILISET RUNKOPUTKET

muodostavat perustan kaikille  Trigomalleille. Ne luo pyörätuolille 
modernin ja yksilöllisen ilmeen ja tekevät tuolista kevyemmän  
optimaalisen lujuuden säilyttäen.

Tukipyörät
Saatavana 7 erilaista tukipyörää, koot 3”, 4”, 5”, 6”.

Kelauspyörät ja kelausvanteet
Saatavana 6 erilaista kelauspyörä+kelausvanne vaihtoehtoa. Koot 
Standard 18”, Design 20”26, muut 24”.  Valikoiman löydät lisävarus
teet esitteestä!

Ominaisuudet ja optiot

LOPUTTOMASTI SÄÄTÖMAHDOLLISUUKSIA 

Sen lisäksi, että kokoonpano valitaan tilauksen yhteydessä (koko, 
malli, selkäosa, käsituet, runko, optiot...), on Trigo myös edelleen 
dynaamisesti säätyvä tuoli. Useita muutoksia voidaan tehdä tuolin 
säätöihin jälkikäteen kuten camberkulmat, istuinkorkeus jne.

SÄÄDETTÄVÄ CAMBER 

Nerokkaan järjestelmän ansiosta kelauspyörän camberkulmaa 
voidaan muuttaa suoraan tuolissa! Camber voidaan muuttaa halut
taessa 0 °, 2 °, 4 ° tai 6 ° kulmaan (kokoonpanosta riippuen). Tuoli 
toimitetaan tilauksen yhteydessä valitsemallanne camberkulmalla.



29

Käsituki- ja vaatesuojavalikoima 
Saatavana irrotettavat, korkeussäädettävät tai putkikäsituet ja 
8 erilaista kiinteää tai irrotettavaa vaatesuojavaihtoehtoa.

RENKAIDEN ASEMOINTI

Trigo mukautuu käyttäjän tarpeisiin ja sen voi säätää “enemmän 
tai vähemmän aktiiviseksi “, kelauspyörien asentoa voidaan säätää 
suoraan pyörätuolin rungosta. Pyörät voidaan säätää eteen tai 
taaksepäin, 8 eri asentoon. Tuoli toimitetaan tilauksen yhteydessä 
valitsemallanne renkaiden asennoilla.

SELKÄOSAN KALLISTUS

Saatavana 3 eri vaihtoehtoa: kiinteä selkäosa, kallistettava selkä
osa (82°  102°), ja kallistettava ja alastaitettava selkäosa.  
2. ja 3. vaihtoehdon selkäosan kulmaa voidaan säätää helposti tuolin 
rungosta.

Työntökahvat
Valittavana 5 erilaista työntökahvamallia. 
Kuvassa kokonaan alas taittuva malli.

SAATAVANA MYÖS LASTEN KOOT!

Trigo pyörätuolit on suunniteltu siten, että ne sopivat 
sekä aikuisille että lapsille. Tästä syystä, Trigo on saatavana 
alkaen 30 cm istuinleveydestä jopa 50 cm saakka. Myös pieniin 
kokoihin on saatavana, laaja valikoima lisävarusteita ja tarvikkeita.

Lisää vaihtoehtoja ja lisävarusteita
 lisävaruste-esitteessä ja 

tilauskaavakkeessa!
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Tekniset tiedot

Värivaihtoehdot

3050 cm 
(2 cm välein)

4666 cm
(camber 0º)

3250 cm 
(2 cm välein)3851 cm*

*kokoonpanosta riippuen

2551 cm* alk.10 kg* 70100 kg*

Tukipyörät            Kelauspyörät

  3”, 4”, 5”, 6” 18”, 20”, 22”, 24”, 26”

Jalkalautavalikoima (Trigo S)
Valittavana 5 erilaista jalkalautaa tuolimallista 
riippuen. Kaikki saatavana 70°, 80° ja 90°.

Vakiovärit:
Tilauksesta myös paljon erikoisvärejä.

NV VERMEIREN BELGIUM 
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20 
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.

© 2020 Camp Mobility Finland

Jalkatukivalikoima (Trigo T)
Valittavana 4 erilaista irrotettavaa jalkatukea:
70°, 80° ja 90° tai 5 cm lyhennetty malli.

Ominaisuudet ja optiot

5 cm
lyhennetty 

C4M  Bright Red Mat 
C4G  Bright Red Gloss

C53M  Orange Mat 
C53G  Orange Gloss

C71G   
Metallic Deep Blue

C78G  Soft Blue Gloss

C5M  Black Mat 
C5G  Black Gloss

C55M  Inox Mat 
C55G  Inox Gloss

C72G   
Metallic Cherry Red

C79M  Metallic Bright 
Blue Mat 
C79G  Metallic Bright 
Blue Gloss

C8M  Yellow Mat 
C8G  Yellow Gloss

C56M  Blue Grey Mat 
C56G  Blue Grey Gloss

C73G   
Metallic Bright Green

C85M  Grass Green Mat 
C85G  Grass Green Gloss

C29M  Bright Grey mat 
C29G  Bright Grey Gloss

C59M  Champagne Mat 
C59G  Champagne Gloss

C76M  Metallic White Mat 
C76G  Metallic White Gloss

C87M  Melon Orange Mat 
C87G  Melon Orange Gloss

Jarruvaihtoehdot
Valittavana 3 erilaista jarrumallia: Perinteiset 
vipujarrut, vetojarrut ja Sportjarrut.
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NV VERMEIREN BELGIUM 
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20 
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.

© 2020 Camp Mobility Finland

 

Icon 20 - kokoontaitettava peruspyörätuoli

Icon 20 on kevyt, kokoontaitettava, alumiinirunkoinen 
pyörätuoli lyhytaikaiseen tai sairaala ja lainaamokäyt
töön, jossa on laaja valikoima säätömahdollisuuksia 
käyttäjän tai terapeutin yksilöllisten toiveiden ja vaati
musten mukaan.
Icon 20:ssa jalkatukien lukitus on sivulla, mikä mu
odostaa tasaisen etuosan ilman riskiä,   että raajat, 
vaatteet tai huonekalut tarttuvat tuoliin, jos jalkatuet 
poistetaan.

 

Icon 20 :ssa on säädettävät istuinkorkeus ja syvyys, 
työntökahvat, käsi ja jalkatuet ja laudat. Vakiona 
myös vipujarrut, vaatesuojat, käsitukipehmusteet, 
puhkeamattomat renkaat ja kelausvanteet. 
Istuinleveydet 40–50 cm, istuinsyvyydet 40 cm 
tai 45 cm (vakio). Max. 140 kg.  

Saatavana myös Icon 20 XL 
Max. 180 kg istuinleveydet 
53, 57 ja 61 cm. 

Icon 20

Icon 20 XL
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Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Istuinleveys 
45 cm (vakio)
muut: 37,5–50 cm* 
XL: 53, 57 tai 61 cm

Leveys 
kokoontaitettuna

34 cm

Korkeus
kokoontaitettuna

91 cm

Istuinsyvyys
40 cm tai 

  45 cm (vakio)

Kokonaispituus
101 cm

ilman jalkatukia
76 cm

Istuinkorkeus
48 cm 
(sääd.)

Selkäosan
korkeus
42 cm 

Kuljetuspaino
7 kg

Kokonaispaino
14,2 kg 

Max. käyttäjäpaino
140 kg

XL 180 kg 

Säädettävät tukipyörät
7 ”/ 170 x 40 mm mustat,
kiinteät PUtukipyörät 
3 eri korkeuteen säädettävillä 
alumiinihaarukoilla. 

Säädettävät jalkatuet
Jalkatuet kääntyvät ulos, sisään,
ja alle. Irrotettavat, ylöskääntyvät 
kulma ja kork.säädettävät jalka
levyt, joissa kantaremmit.

Säädettävät käsituet
Siirtymisiä helpottaa sivulle kään
tyvät, irrotettavat, korkeussäädet
tävät käsituet sis. vaatesuojat ja
pitkät käsitukipehmusteet.

Vipujarrut vakiona Korkeussääd. työntökahvat

Säädettävä istuinkorkeus
Istuinkorkeus säädettävissä 5 
eri korkeusasentoon aktiivisella / 
passiivisella säädöllä

LISÄVARUSTEET:
 Vaakatasoon

  säädettävät  jalkatuet
 Amputaatiojalkatuet

 Kaatumiseste/ 
   polkaisuputki

 KepinpidikePuhkeamattomat kelaus-
pyörät alukelausvanteilla 
ja pikakiinnitysnavoilla

Kokoontaitettava ristikkorunko
helpottaa kuljetusta ja varastointia.

Polkaisuputki
pyörätuolin taaksekallistukseen

* istuinleveydet: 37.5  40  42.5  45  47.5 tai 50 cm

Kaikki Rehasense tuotteet ovat testattu ja 
hyväksytty ISO 111992:2005 laatustandar
din mukaisesti, ovat CEmerkittyjä ja täyt
tävät lääkinnällisten laitteiden EU direktiivin 
93/42/EEC vaatimukset. 

 Champagne  Musta verhoilu ja muoviosat

Valmistaja: 
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Takuu: rajoitettu  
2 vuoden takuu valmistusvirheille.

Väri

Säädettävä istuinsyvyys
Istuinsyvyys säädettävissä 
+/ 11 cm.
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Icon 40 on kevyt, kokoontaitettava, alumiinirunkoinen 
pyörätuoli laajoilla asennusvaihtoehdoilla lyhytaikai
seen tai sairaala ja lainaamokäyttöön. Se sopii hyvin 
aktiivisen itsekelaavan käyttäjän tarpeisiin.

Icon 40 :ssa on säädettävät käsi ja jalkatuet ja lau
dat, työntökahvat, istuinkorkeus ja syvyys sekä 
tarrasäädettävä selkäosa. Uutuutena uudet 
tukipyörien ripustukset.

 

Icon 40 - kokoontaitettava puoliaktiivipyörätuoli

 Icon 40

Icon 40 XL

Vakiona kaatumisesteet, vipukäsijarrut, vaatesuojat, 
käsitukipehmusteet, puhkeamattomat renkaat ja 
alukelausvanteet. Istuinleveydet 40–50 cm. 
Max. 140 kg  

Saatavana myös Icon 40 XL 180 kg 
Istuinleveydet 53–61 cm. 

Varastoväri shampanja,
musta verhoilu ja  
muoviosat.
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Vipukäsijarrut vakiona

Uusi etuhaarukan ripustus
7 ”/ 170 x 40 mm mustat,kiinteät 
PUtukipyörät alumiinihaarukoilla. 

Kaikki Rehasense tuotteet ovat testattu ja hyväksytty 
ISO 111992:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat 
CEmerkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden 
EU direktiivin 93/42/EEC vaatimukset. 

Musta verhoilu Champagne

Ominaisuudet

Valmistaja: 
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Takuu: rajoitettu 2 vuoden 
takuu valmistusvirheille.

Värit

Säädettävät jalkatuet
Jalkatuet kääntyvät ulos, sisään,
ja alle. Irrotettavat, ylöskääntyvät 
kulma ja kork.säädettävät jalka
levyt, joissa kantaremmit.

Säädettävät käsituet
Siirtymisiä helpottaa sivulle kään
tyvät, irrotettavat, korkeussäädet
tävät käsituet sis. vaatesuojat ja
pitkät käsitukipehmusteet.

Kaatumiseste-polkaisuputki
Ylöskäännettävä kaatumiseste ja 
polkaisuputki kynnysten ylityksiin 
ja kaatumisen estämiseksi.

Useita kelauspyörän kiinnityksiä
Useat kelauspyörän kiinnityspis
teet mahdollistavat säädettävät 
eri istuinkorkeudet ja syvyydet.

LISÄVARUSTEET:
 Vaakatasoon
  säädettävät  jalkatuet
 Amputaatiojalkatuet
 Korkeussäädettävät 
  työntökahvat
 Kepinpidike

Tekniset tiedot

Istuinleveys
4050 cm 
XL: 5361 cm

Leveys 
kokoontaitettuna

34 cm

Korkeus
kokoontaitettuna

92,5 cm

Istuinsyvyys
4050 cm 

Istuinkorkeus
48 cm
(sääd.) 

Selkäosan
korkeus
42 cm 

Kuljetuspaino
8,8 kg

Kokonaispaino
16.6 kg 

Max. käyttäjäpaino
140 kg

XL 180 kg 

Korkeussäädettävät 
työntökahvat

Tarrasäädettävä selkäosa
Tarrasäädettävä selkäosa lisää 
yksilöllistä istuinmukavuutta

Puhkeamattomat kelaus-
renkaat pikakiinnitysnavoilla

Kokoontaitettava 
ristikkorunko

Kokonaispituus
101 cm

ilman jalkatukia
76 cm
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Invacare Aviva RX + Modulite
Uusi AVIVA RX takavetoisten sähköpyörätuolien 
tuoteperhe on suunniteltu tarjoamaan korkea
laatuisia ominaisuusvaihtoehtoja yhdistettynä 
uuteen teknologiaan ja tyylikkääseen suunnit
teluun. Tuloksena maksimi mukavuus ja hallinta 
sekä sisällä että ulkona. Saatavana joukko eri 
säätöoptioita runkoon ja istuinjärjestelmään.

Invacare Aviva RX + UltraLowMaxx
AVIVA RX sähköpyörätuolit ovat saatavana sekä 
Modulite että UltraLowMaxx istuinjärjestelmillä.

ULM istuinjärjestelmässä on erittäin alhainen
istuinkorkeus ja erinomainen asento käyttäjälle.
Moduliteistuinjärjestelmässä tarjoaa erilaisia 
asentoratkaisuja ja mukautuu käyttäjien henkilö
kohtaisiin mieltymyksiin ja tarpeisiin. 
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REM216 helppokäyttöohjain

Vakiona LiNXohjainvalikoiman yksinker
tainen vaihtoehto, jossa joystickajotoimin
to, nopeudensäätö, äänitorvi, vilkkujen, 
ajo ja varoitusvalojen säätö sekä istuimen 
säätö.

REM400 kosketusnäyttöohjain

Uudessa REM400 ohjaimessa on vaikuttava 
3.5” värillinen, erittäin kirkas ja selkeä koske
tusnäyttö, jonka käyttäminen vaatii vain vähän 
voimaa. Suuressa näytössä on myös nopeus 
ja matkamittari.

REM500 display only

REM500 on vain kosketusnäytöllinen versio, 
jossa on 3.5” interaktiivinen kosketusnäyttö, 
pohjassa ON/OFF ja monitoiminäppäimet, 
latausportti ja 2 tuloliitintä. Suunniteltu 
erityisesti käyttäjille, jotka eivät pysty käyt
tämään vakioohjainta.

Ominaisuudet

Puhtaat linjat, tyylikkäät kulmat ja laadukas viimeistely erottavat todella AVIVA RX:n 
kilpailijoista. Istuinjärjestelmän, rungon ja hallintalaitteiden vertaansa vailla olevat yksi
lölliset säätömahdollisuudet ja kompakti (leveys vain 560 tai 630 mm). Erittäin suoritus
kykyinen, erinomainen ohjattavuus yhdistettynä pitkään ajomatkaan. Istuinkorkeus 
niinkin alhaalta kuin 435 mm (ULM jopa 420 mm). Täydellinen ahtaissa tiloissa, joissa 
pieni kääntösäde. Matalan istuinkorkeuden ansiosta pääsy helposti pöydän ääreen. 

TEKNOLOGIA

Optiona saatava uusi, erittäin tehokas, tiekäyttöön hyväksytty, AXENDOvalaistusjärjes
telmä ja REM400 kosketusnäyttöohjain, jonka käyttöön tarvitaan minimaalisen vähän 
voimaa (vakiona REM 216). LiNXkäyttöliittymä helpottaa yksittäisten asetusten määrit
tämistä tietokoneen, kannettavan tai iOSälylaitteen avulla. Sisäänrakennettu älykäs 
kuorman kompensointi tasapainottaa moottoreiden puolieroja ja mahdollistaa tarkemman 
ja ennakoitavamman ohjauksen. Älykäs moottorien ohjaus tulkitsee ja oppii ajan myötä 
käyttäjän ajotavat, mukauttaa moottorit muutoksiin ja varmistaa, että pyörätuoli on 
optimoitu ja tasapainossa käyttäjän vaatimusten mukaisesti. G-Trac:n avulla tuoli kulkee 
haluttuun suuntaan myös kaltevilla ja epätasaisilla pinnoilla.

SUORITUSKYKY

Patentoitu CTCjousitus eristää istuimen tärinältä ja iskuilta ja pitää kaikki neljä pyörää 
jatkuvasti kosketuksissa maahan, mikä tarjoaa optimaalisen painon ja sujuvan ja hiljaisen 
ajokokemus käyttäjälle. Parannetut huoltomahdollisuudet moottorien, vaihdelaatikon, 
suojusten, renkaiden, pyörien ja napoihin helpon pääsyn ansiosta. Elektroniikka sijoittuu 
laitteen etuosaan siten, että kaikki johdot / liitännät ovat selvästi näkyvissä ja akut voi 
helposti liu’uttaa ulos takaa.

DESIGN 

Ohjaimet

LiNX-ELEKTRONIIKKA
Invacare LiNX on oivalluksen inspiroima 
uusi ohjausjärjestelmä, jonka edistyk
sellinen teknologia, tarjoaa erinomaisen 
ajokokemuksen käyttäjille ja jonka avulla 
ammattilaiset voivat ohjelmoida säh
köpyörätuolit intuitiivisesti reaaliajassa.

Built-in Bluetooth®

Sisäänrakennettu Bluetooth mahdollistaa 
käyttäjän olla kokoajan yhteydessä äly
laitteisiinsa. LiNX voi olla yhteydessä 3:een 
eri laitteeseen samanaikaisesti ja siinä on 
mouse mover toiminto.
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1.MODULITE™ -ISTUINJÄRJESTELMÄ

Esteettisesti miellyttävä yksipuolinen haarukka 
minimoi alustan etuleveyden ilman ulkonevia 
ruuveja tai haarukkaosia.
Saatavana myös kaksipuoleiset etuhaarukat

420 mm (vain ULM),  
435 mm, 460 mm, 485 mm
Riippuu käyttäjän pituudesta ja 
painopisteen säädöstä

8”sisäkäyttöön ja ahtaisiin tiloihin
9” miellyttävään ajamiseen ulkona, 
esteitä ylittäessä ja maastossa

• Erilaisia istuintyynyjä ja selkäosavaihtoehtoja, 
esim. Matrx®, Rea® ja Flex3 käyttäjän tarpeen 
mukaan

• Portaaton istuimen syvyys, leveys, kulma ja 
painopisteen säätö mahdollistavat käyttäjälle 
täydellisen istuvuuden säätämisen

• Valittavissa säädettävät ja irrotettavat jalkatuet 
ja käsituet käyttäjän tarpeen mukaan

• Moottoroitu nouseva jalkatuki tukee jalkoja ja 
pohkeita koko liikealueella

• Kiskojärjestelmä joustavaan lisävarusteiden 
kiinnitykseen

• 20° tai 30° tiltti ja 30° kallistus helpottaa 
painetta 

•Korkea nivelkohdat vähentävät hankaumia

• Pikavapautusmekanismi helppoa kokoon
taittoa ja kuljetusta varten

60 Ah tai 73.5 Ah valitse sisä tai 
ulkokäytön määrän mukaan

4.  Uudet tukipyörät
6. Akkuvaihtoehdot

3. Säädettävä istuinkorkeus

5. Uudet etuhaarukat

Mallit

Aviva RX 40 + MODULITE

Premiumversio, jossa enemmän omi
naisuuksia ja optioita. Ihanteellinen ratkai
su niille, jotka käyttävät tuolia yhtä paljon 
ulkona kuin sisätiloissa ja / tai tarvitsevat 
enemmän kliinistä tukea.
• 136 kg
• 12.5 km/h
• 60 Ah

Aviva RX 40 + MODULITE HD

Aviva tuoteperheen PlusSize versio
Suurempi maksimi käyttäjäpaino ja leveät 
istuinvaihtoehdot tekevät HD:sta sopivan 
suuremmalle asiakaskunnalle.

• 160 kg
• 10 km/h
• 73.5 Ah

Aviva RX 40 + UltraLowMaxx 

Huippuluokan moottoroitua asentohoitoa 
matalalla istuinkorkeudella. Täydellinen rat
kaisu positiivisten kliinisten tulosten tuot
tamiseksi ja liikkuvuuden parantamiseksi.

• 136 kg
• 12.5 km/h
• 73.5 Ah

ULM™ -ISTUINJÄRJESTELMÄ

• Erittäin alhainen istuinkorkeus (jopa 420 mm) 
ja erinomainen asento

• Luonnolliset nivelpisteet replikoivat kehon
muotoja

• Varmistaa, että pää, hartiat, lonkat ja jalat 
eivät koskaan menetä kosketusta tuoliin

• Vähentää merkittävästi hankaumia ja paine
haavariskiä   

• jopa 50° tiltti ja 170 ° kallistus yhdistettävissä 
räätälöityyn yksilölliseen asentoon

• Yksilöitävä istuinjärjestelmä, joka mukautuu 
vartalonmuotoihin

• Vaihtelevat leveys ja syvyys

• Valittavissa eri selkä, niska/pää ja käsitukivai
htoehtoja

• Sisäänrakennettu kisko asentolisävarusteiden
asennusta varten

Valikoima moderneja värivaihtoehtoja katteiden 
ja vanteiden efektiväreiksi, jotta käyttäjä voi 
suunnitella tuolin oman makunsa mukaan

2. Personoi väreillä

Painopisteen (pituus) säätö läpi istuimen,  
rungon ja takarenkaissa takaa optimaalisen  
painon jaon pyörien päälle, parantaa pitoa ja 
parantaa ajokokemusta

7. Painopisteensäätö

Vakio =  460/490 tai 520 mm
Leveä = 490/520 tai 550 mm
60 mm pituussäätöalue

8. Säädettävä rungon pituus

Helppo siirtyä pehmeästä kovaan jousituk
seen. Jousitusasentoa voidaan muuttaa 
henkilökohtaisen mieltymyksen tai käyttä
jän painon mukaan. Lisäämällä jousipari  
helppo muuntaa HD versioksi (160 kg)

9. Patentoitu CTC -jousitus

Vakio: 560 mm – Kompakti,  
kapea ja erinomainen  
ohjattavuus
Leveä: 635 mm  
– parempi stabiliteetti

10. Kapea rungon leveys
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Tekniset tiedot

Tehostevärit

Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de CitéOuest 2  1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Black          Mercury Blue  Bengal Red   Silver  Midnight Purple

Modulite  AVIVA RX 
:

 AVIVA RX 

330 – 480 mm 1

 330 – 580 mm 2

410 – 510 mm Sling :  
480 / 540 mm

Flex 3: 506 - 610 mm  
Matrx: 400 / 500 mm

230 – 360 mm435, 460, 485 
mm3

280 – 460 mm 0 - +30° 4, 5

   
 

    
s 

Modulite

1000 – 1335 mm 1090 - 120° 560 mm 
635 mm 9

1026 – 1300 mm 8  830 m 4 

160 kg

52/60/73.5 Ah AVIVA RX 
Standard

 AVIVA RX HD

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
 

Modulite

Modulite

  
 

  
 

   
 

 AVIVA RX 60 mm 
(100 mm esteen  
ylittäjäll ä)

1506 – 2086 mm 3, 6, 10, 12.5 
km/h

6, 10° 2 x 340 W 47 km 11 105 – 185.2 kg 10Modulite

Invacare Modulite™

Invacare
Rea®

+

5. 0° 45° versio hissillä
 5°  10° anterior asennusoptiolla

+5° pretilt asennusoptiolla

 m
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Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de CitéOuest 2  1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare Scorpius A mopo on suunniteltu erityisesti hen
kilöille, jotka haluavat ylläpitää aktiivista, itsenäistä elämää 
tinkimättä pääsystä pieniinkin tiloihin. 

Scorpius on ihanteellinen päivittäiseen käyttöön. Auto
maattisesti kokoontaittuva ja helposti mukana kuljetettava 
skootteri mahtuu auton takakonttiin ja on täydellinen 
matkakumppani niille, jotka haluavat ottaa mopon 
mukaan vaikka matkalle.

 

Scorpius A taittaa itse itsensä automaat
tisesti kokoon alle 10 sekunnissa yhdellä 
napin painalluksella. Lisävarusteena saata
vana kuljetuslaukut ja isompi 17,6 Ah akku, 
joilla ajomatka jopa 23 km/lataus.

Paino ilman akkua alle 30 kg
Max. kuormitus 115 kg
Ajomatka 15 km / 23 km
Max. nopeus 8 km/h

Scorpius A - automaattisesti kokoontaittuva ja mukana kuljetettava sähkömopo

Scorpius A
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LED ajovalot
LEDajovalot edessä ja takana 
varustettu reaktiivisilla jarruvaloilla

Lentokone-
hyväksytty akku
IATA ja MSDS  hyväksytty
11.6 Ah standardi litiumioni
akku voidaan ottaa lento
koneeseen. 

Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit

Ominaisuudet

Taittaa itse itsensä kasaan
yhdellä napin painalluksella 
alle 10 sekunnissa

Black Mesh
verhoilu

Kompakti ja kokoontaittuva
matkoja ja varastointia varten
77,5 x 51,2 x 54 cm

LED ohjauspaneeli
 intuitiivinen  
  kosketusnäyttö 
 kokoontaitto alle 8 sek.
 varustettu varkauden
  estolaitteella

Helppo kuljettaa
Kuljetuslaukut lisävarusteena.

Invacare International Sàrl
Route de CitéOuest 2  1196  

Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10

www.invacare.eu.com
White

Kestävä
8tuumaisilla PUpyörillä 
Scorpius liikkuu hyvin 
eri tyyppisissä 
maastoissa
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Invacare® Dolomite® GLOSS®  
Dolomite on laajentanut rollaattorivalikoimaansa 
uudella kevyellä Glossrollaattorien tuoteperheellä. 
Kävelyn tukemiseen sisällä ja ulkona suunniteltu 
Dolomite Gloss on ideaali rollaattori lisäämään 
itsenäisyyttä. Tukeva ja vakaa rollaattori sisältää 
kaikki arvostetut Dolomite valikoiman ydinomi
naisuudet, mutta siinä on samalla moderni ja 
tyylikäs ulkonäkö. Max. 160 kg käyttäjäpainon  
lisäksi, Gloss on erittäin kevyt ja ketterä:  

Paino alk.5,9 kg, joka tekee kuljetuksesta ja säily 
tyksestä vaivatonta. Hyvännäköinen, kokoontaitet
tuna vain 19 cm leveä, ristikkorunko tarjoaa suu
ren kävelytilan ja tukeva istuin tarjoaa mukavuutta 
lisätukea tarvitseville. 
4 eri istuinkorkeutta  450 mm – 680 mm väliltä 
ja laaja valikoima lisävarusteita, joiden avulla 
Gloss voidaan mukauttaa nopeasti erilaisiin 
käyttötarpeisiin sopivaksi.
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SUURI  
KÄVELYTILA

ERGONOMISET  
ETEENPÄINSUUNNATUT 
TYÖNTÖKAHVAT

Ominaisuudet

Eteenpäin suunnatut, 
ergonomisesti muotoil
lut työntökahvat voidaan 
korkeus ja kulmasäätää 
sopimaan monenlaisille 
asiakkaille.

Helppo säilyttää pienessä tilassa 
ja pysyy pystyssä myös kokoontai
tettuna. Paino alk. 5,9 kg* ja leveys 
vain 19 cm kokoontaitettuna: 
 
* Matala 450 5.9 kg, Vakiomalli 600 6,5 kg

Mukavan tilava kävelytila 
käsitukien ja istuimen välissä  
edistää hyvää asentoa ja 
askelvapautta liikkeen aikana.

Saatavana 4 eri istuinkorkeutta ja laaja vali
koima lisävarusteita, joilla varmistetaan, että 
rollaattori voidaan adaptoida sopimaan 
mahdollisimman monenlaisiin tarpeisiin ja 
monenlaisille asiakkaille.

KOKOONTAITETTAVA 
RISTIKKORUNKO

4 ERI ISTUINKORKEUTTA

Dolomite rollaattoreille tunnusomaisesti, myös Gloss:ssa on laaja 
kävelytila renkaiden ja istuimen välissä. Mukava alue on suunniteltu 
edistämään vahvaa, hyvää ryhtiä ja kävelyasentoa ja antaa käyttäjille 
tukea ja vapautta kävellessä.

LAAJA KÄVELUALUE

Dolomite Gloss:n eteenpäin suunnattujen, ergonomisesti oikein sijoitet
tujen käsikahvojen korkeutta voidaan nopeasti ja helposti säätää sopivalle 
korkeudelle vain löysäämällä rungon ulkosivulla olevaa siipimutteria.
Eteenpäin suunnatut kahvat voidaan myös kääntää tarvittaessa 
20° sisäänpäin, vastaamaan paremmin käyttäjän kävelyasentoa.

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT,  
ERGONOMISET  TYÖNTÖKAHVAT
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MONIPUOLINEN VALIKOIMA YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN

Gloss on saatavana 4 eri istuinkorkeudella: 450mm, 520mm, 600mm ja 680mm. 
Eri istuinkorkeudet mahdollistaa parhaan sopivuuden eri kokoisille käyttäjille.
Gloss kävelytelineen monipuolisuutta lisää entisestään laaja lisävarustevalikoima, 
joiden avulla rollaattori voidaan mukauttaa nopeasti olosuhteisiin ja asiakkaan 
erityistarpeisiin sopivaksi.

•  Jarruvaijerit ovat asennettu siten, että niitä on helppo kiristää ja huoltaa.

•  Dynaamiset jarrut ja käsijarrut tekee pysähtymisestä ja  
   lepäämisestä vaivatonta.

•  Turvalukitushihna turvallista varastointia varten.

•  Kokoontaittuva etukori,  tavaroiden kuljettamiseen, ja helposti ulottuvissa.

•  Lukuisten lisävarusteiden ansiosta parempaa turvallisuutta ja itsenäisyyttä 

•  Komponenttien ristiin yhteensopivuus Glossperheen tulevien mallien kanssa

KOKOONTAITETTAVA 
RISTIKKORUNKO

MUITA LISÄOMINAISUUKSIA

Mallit

Gloss450

635 - 770 mm

450 mm

5,9 kg

160 kg

Gloss on erittäin kevyt, siinä on vaikuttava maksimikäyttäjäpaino 160 kg. 
Pienen ristikkorungon designin ansiosta runko on erittäin kapea kokoontaittettuna, 
jonka ansiosta rollaattori on helppo säilyttää erittäin pienessä tilassa.
Kevyen ja pienen designin ansiosta Gloss on myös sekä käyttäjän itse että 
avustajan helppo nostaa auton tavaratilaan kuljetusta varten. 

KEVYT,  RISTIKKORUNKOINEN JA KOKOONTAITETTAVA  

Korkeus:

Istuinkorkeus:   

Paino:

Max.

Gloss520

725 - 860 mm

520 mm

6,3 kg

160 kg

Gloss600

795 - 920 mm

600 mm

6,5 kg

160 kg

Gloss680

915 - 1050 mm

680 mm

6,8 kg

160 kg
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Tekniset tiedot

Runkoväri

Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility Finland 2020

Lisävarusteet

• Selkätuki: Pehmeä 
selkätukivyö lisää turvallisuutta 
istumiseen.

• Keppiteline: Helpottaa 
kävelykepin tai kainalosauvojen 
mukana kuljettamista.

• Kokoontaitettava etukori: 
Voidaan irrottaa tai pitää rollaat-
torissa myös kokoontaitettuna.

• Kova etukori: Kestävä kova 
etukori malleihin 520, 600 & 680.

•  Tarjotin: Irrotettava tarjotin 
ruoan ja juomien kuljettamiseen

• Esteenylittäjä:  
Lisäapu kynnysten tai epäta-
saisten pintojen ylitykseen.

Harmaa

Kokonaisleveys
renkaista mitattun a välissä

Kokonaiskorkeus Istuinkorkeus

DolomiteGloss 450 518 mm 615 mm 423 mm 635 - 770 mm 450 mm

DolomiteGloss 520 595 mm 675 mm 501 mm 725 - 860 mm 520 mm

DolomiteGloss 600 602 mm 720 mm 509 mm 795 - 920 mm 600 mm

DolomiteGloss 680 609 mm 790 mm 501 mm 915 - 1050 mm6 80 mm

Istuinleveys Renkaiden halkaisija Max.käyttäjäpaino Tuotteen paino* 

DolomiteGloss 450 370 mm 200 mm 160 kg 5.9 kg

DolomiteGloss 520 445 mm 200 mm 160 kg 6.3 kg

DolomiteGloss 600 445 mm 200 mm 160 kg 6.5 kg

DolomiteGloss 680 445 mm  200 .8 kg

*Ei sis. lisävarusteita

• Hemiplegia-työntökahvat:  
Optiona yksikätiseen käyttöön 
/ halvauspotilaille. 

• Laahausjarru:  
Tarjoaa extra turvaa kun  
jarruttaminen on vaikeaa.

• Jarrutehostin: Lisäjarrutus-
tehoa heikkovoimaisille.

•  Yhden käden jarru:  
Mahdollistaa molemmista 
jarruista samaan aikaan jarrut-
tamisen yhdellä kädellä

• Istuinpehmuste: Lisäistuin-
pehmuste lisää mukavuutta.

• Yhtenäinen työntötanko: 
Mahdollistaa rollaattorin  
liikuttelun yhdellä kädellä.

• Happipullonpidike:  
Turvallinen kiinnitys  
happipulloille.

• Tippateline:  
Turvallinen  
kiinnitys tippapussille.

Lisävarusteet ja optiot

6.160 kgmm
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Rehasense® SpaceLX   
 

Space LX

Space LX on kevyt kokoontaitettava kävelyteline sisä 
ja ulkokäyttöön. Se sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat 
viettää itsenäistä elämää, mutta tarvitsevat apua, tukea ja 
turvallisuutta liikkumiseen.
Tyylikkään modernin muotoilun lisäksi rollaattori on erittäin 
kevyt, vain noin 6,1 kg. Käsijarruvaijerit on ohjattu osittain 
runkoputken sisään ja kokoontaitomekanismin kiinni
pysyminen varmistettu kätevällä painonapilla.

Saatavana puhkeamattomilla, kovilla 
TPErenkailla tai pehmeillä PUrenkailla.
Mukana tulee myös irrotettava, 
etukori/kangaslaukku. 
Värit: punainen, harmaa tai 
shampanja. Max. 150 kg. 
Tutustu myös kattavaan lisä
varustevalikoimaan.
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Tekniset tiedot

           Sober Grey                 Red                                Champagne

Moderni muotoilu
Moderni, huippukevyt ja kor
kealaatuinen alumiinirunko.

Irrotettava ostoskassi
Käytännöllinen ostoskassi, jossa 
vetoketjutasku ja 2 muuta lokeroa. 
Kuormitus max. 5 kg

Ominaisuudet

Ainutlaatuinen kolmioprofiili
Ainutlaatuinen muoto ja hitsattu 
kolmioprofiili takaa kestävyyden 
koko teknisen käyttöiän, 
käyttäjäpaino jopa 150 kg.

Kaikki Rehasense kävelytelineet 
ovat testattu ja hyväksytty ISO 11199
2:2005 laatustandardin mukaisesti, 
ovat CEmerkittyjä ja täyttävät lää
kinnällisten laitteiden EU Direktiivin 
93/42/EEC vaatimukset. 

Valmistaja: 
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Valmistaja pidättää it
sellään oikeuden muut
taa tarvittaessa tässä 
esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility 
© 2020

Takuu: rajoitettu 2 vuoden 
takuu valmistusvirheille.

Värivaihtoehdot

Kokoontaitettava
Kokoontaitettuna pysyy tiukasti 
kiinni painonapilla. Kuljetuskoko 
66 x 86 x 22 cm

Korkeussäädettävät kahvat
Sujuvasti säädettävä työntökah
vojen korkeus. 10 eri säätö
korkeutta.

Optiona pehmeät PU-renkaat
saatavana kovilla TPErenkailla tai 
pehmeillä PUrenkailla. Jarruvaijeri 
ohjataan osittain rungon läpi.

62 cm 62 cm / 22 cm*
Pituus

200 x 35 mm 150 kg 6,1 kg +etukassi 330 g

* kokoontaitettuna
* paino ilman etukassia

66 cm 
Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Istuinkorkeus

Istuinleveys Renkaiden halkaisija Max.käyttäjäpaino Tuotteen paino* 

46 cm 

78  102 cm 

Kyynärvarsituellinen, 
korkea Space LX
Saatavana myös tukeva, korkea 
Space LX kävelyteline

TULOSSA 

PIAN!
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Ainutlaatuinen kolmioprofiili
Ainutlaatuinen muoto ja hitsattu 
kolmioprofiili takaa kestävyyden 
koko teknisen käyttöiän, 
käyttäjäpaino jopa 150 kg.

 

Doorstep kynnysluiskat 
 

Doorstep

Rehasense Doorstep kynnysluiskat ovat oviaukkojen
kynnysten ylittämiseen tarkoitettuja luiskia, jotka 
sopivat rollaattorilla, pyörätuolilla, sähköpyörätuolilla 
yms. siirtymiseen huoneesta toiseen.

Kätevän kokoontaitettavan koon, kantokahvojen ja 
keveyden (n. 3 kg) ansiosta, luiskien mukaan 
ottaminen ja siirtely on helpompaa.

Saatavana 3 mallia:

Oviluiska 76 cm kokoontaitettava
Oviluiskapari 25 cm kokoontaitettava
Kiilaluiska 76 cm korkeussäädettävä

Max. kuormitus 350 kg
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Ominaisuudet

Testattu ja hyväksytty ISO 111992:2005 
laatustandardin mukaisesti, 
ovat CEmerkittyjä ja täyttävät lää
kinnällisten laitteiden EU Direktiivin 
93/42/EEC vaatimukset. 

Valmistaja: 
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97300 Piotrków Trybunalski Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämmeoikeuden 
muuttaa tarvittaessa tässä esit
teessä ilmoitettuja tuotespesifi
kaatioita.
Camp Mobility © 2020

Tuotenro Malli Pituus  
avattuna

Leveys Kynnyksen 
korkeus

Paino Max. kuorm.

805010010 Pondus PFD04076 40 cm 76 cm 37 cm 3,3 kg 350 kg

DOORSTEP 1 -  Kynnysluiska 2-osainen, lev. 76 cm

Materiaali

  Alumiini
komposiitti

Materiaali komposiittialumiinia, paksuus 3 mm

DOORSTEP 1 

Tuotenro Malli Pituus  
avattuna

Leveys Kynnyksen 
korkeus

Paino Max. kuorm.

805010011 Pondus PFD04225 40 cm 25 cm 37 cm 2,2 kg/pr 350 kg/pr

DOORSTEP 3 - Kiilaluiska 1-osainen + kork.säätöjalat 3-7 cm, lev. 76 cm

Tuotenro Malli Pituus Leveys Kynnyksen 
korkeus

Paino Max. kuorm.

805010012 Pondus PAW04276 21 cm 76 cm 37 cm 3,2 kg 350 kg

DOORSTEP 2 -  kynnysluiska, pari,  2-osainen, lev. 25 cm 

DOORSTEP 2

DOORSTEP 3
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Valmistaja: 
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97300 Piotrków Trybunalski Poland
www.rehasense.com

 

Pondus rampit ja luiskat 
 

Pondus

Pondus rampit ja luiskat ovat 1, 2 tai 3osaisia, kiinteitä tai 
kokoontaitettavia esim. pyörätuolin siirtämiseen autoon, por
taiden yli, tasolta toiselle tms.tarkoitettuja luiskia ja ramppeja. 

Helposti kuljetettavat rampit ja luiskat on valmistettu erittäin 
lujasta, ilmailuluokan alumiinista ja suunniteltu raskaaseen 
käyttöön. Rampit ja luiskat on varustettu nylon/muoviliukulaak
ereilla sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Nostokahvat 
on suunniteltu ergonomisesti ja niissä on lukko kuljetusta 
varten.

1osainen lyhyt luiska 55 cm

2osainen / 2 m

3osainen / 2 m

3osainen / 2,9 m

1osainen 117 cm, pr

Ramppeja ja luiskia käytetään aina pareittain. Saatavana kiinteitä,  
teleskooppi tai kokoontaitettavia malleja:
1osainen, kiinteä
2osainen, kokoontaitettava
3osainen, kokoontaitettava
2osainen, teleskooppi
3osainen, teleskooppi
3osainen, kokoontait.+teleskooppi
Max. 250-300 kg / pari 



50

Tekniset tiedot

Käytetään pareittain
Valittavissa kiinteät luiskat tai  
teleskooppi tai taittorampit.

Ominaisuudet

Tuotenro Malli Pituus
avattuna

Pituus 
kasattuna

Sisä-
leveys

Suurin nousu-
korkeus

Paino / pr Max. kuor-
mitus / pr

805010025 2os. taittoluiska 200 cm 87 cm 19,5 cm 40 cm 6,1 kg / 12,2 kg 300 kg

805010026 3os. taittoluiska
+teleskooppi

290 cm 117 cm 18 cm 58 cm 8,25 kg / 16,5 kg 250 kg

Pondus 2- ja 3-osaiset kokoontaitettavat taittorampit:

Valitse oikean kokoinen luiska tai ramppi
oikeaan tarpeeseen:
Luiskan ja rampin oikean pituuden valinta riippuu käytet
tävästä apuvälineestä, käyttäjän ja avustajan toiminta
edellytyksistä, käytettävässä olevasta tilasta, kuormi
tuksesta ja korkeuserosta. Kun korkeusero alle 30 cm, 
valitse luiska, kun korkeusero 3080 cm, valitse ramppi.

Tuotenro Malli Pituus
avattuna

Pituus 
kasattuna

Sisä-
leveys

Suurin nousu-
korkeus

Paino / pr Max. kuor-
mitus / pr

805010021 2os. teleskooppi 200 cm 117 cm 19,5 cm 40 cm 5,7 kg / 11,4 kg 300 kg

805010022 3os. teleskooppi 200 cm 87 cm 19,5 cm 40 cm 6,1 kg / 12,2 kg 300 kg

805010023 3os. teleskooppi 290 cm 117 cm 18 cm 58 cm 8,25 kg / 16,5 kg 250 kg

Pondus 2- ja 3-osaiset teleskooppirampit:

Tuotenro Malli Pituus Sisä-
leveys

Suurin nousu-
korkeus

Paino / pr Max. kuor-
mitus / pr

805010031 1osainen 55 cm 19,5 cm 10 cm 1,5 kg / 3 kg 300 kg

805010032 1osainen 117 cm 19,5 cm 20 cm 3,1 kg / 6,2 kg 300 kg

Pondus 1-osaiset luiskat:

Värit ja materiaalit

Alumiini Siniset muoviosat

Testattu ja hyväksytty ISO 111992:2005 
laatustandardin mukaisesti, 
ovat CEmerkittyjä ja täyttävät lää
kinnällisten laitteiden EU Direktiivin 
93/42/EEC vaatimukset. 

Valmistaja: 
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97300 Piotrków Trybunalski Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämmeoikeuden 
muuttaa tarvittaessa tässä esit
teessä ilmoitettuja tuotespesifi
kaatioita.Camp Mobility 
© 2020
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Valmistaja: 
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97300 Piotrków Trybunalski Poland
www.rehasense.com

 

Broadband rampit ja luiskat 
 

Broadband

Broadband luiskat ja rampit ovat yhtenäisiä, kokoontaitettavia 
ramppeja, jotka on sopivat pyörätuolien lisäksi esim. sähkö
pyörätuolien tai mopojen siirtämiseen autoon tai tasolta 
toiselle. Luiskat ja rampit valmistetaan alumiinihunajakenno
paneeleista, joiden päällä on liukumaton antislipteippi mak
simaalisen turvallisuuden takaamiseksi. Hunajakennorakenne 
takaa kevyen, mutta korkean lujuuden ja kestävyyden. 
Kätevä kokoontaitettava muotoilu tekee varastoinnista ja 
kuljetuksesta helpompaa.

Saatavana useita kokoja ja malleja:

Beam 45 cm Max. 9 cm 300 kg
Spectrum 70/90/120/150 cm  
Max 1430 cm 300 kg
Ray 150/180/210 cm, pari 
Max. 30 / 36 / 42 cm 2x200 kg
Defrag 180/210/240 cm, pari
Max. 36 / 48 / 60 cm 2x150 kg

Defrag 
180300 cm, pr
Max. 3660 cm

Beam 45 cm
Max. 9 cm

Spectrum 
76 x 150 cm
Max. 1430 cm

Ray 
150210 cm, pr
Max. 3042 cm
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BROADBAND Beam

BROADBAND Spectrum

BEAM 450 
Kokoontaitettava salkkumallinen
alumiiniluiska 45 cm

Mitat 45 x 71 cm
Max. 300 kg
Antislippinta, taittosarana, 
kantokahva ja lukitus
Suurin nousukorkeus: 9 cm

Kokoontaitettava 
kantokahva

Kuljetuslukitus

Kokoontaitettava 
kantokahva

Kuljetuslukitus Korkeat ja turvalliset 
sivureunat

SPECTRUM 
Kokoontaitettava salkkumallinen
alumiiniluiska 70-150 cm

Mitat 70 150 x 76 cm
Max. 300 kg
Antislippinta, taittosarana, 
kantokahva ja lukitus
Suurin nousukorkeus: 
14 - 30 cm

Luiskat
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BROADBAND Defrag

Kokoontaitettava 
kantokahva

Kuljetuslukitus Korkeat ja turvalliset 
sivureunat

BROADBAND Ray

Kokoontaitettava 
kantokahva

KuljetuslukitusKokoontaittuu kahden 
saranan avulla

Korkeat ja turvalliset 
sivureunat

RAY 
kokoontaitettavat 
alumiinirampit, pari 150-210 cm

Mitat: 150/180/210 x 25 cm
Max. 2 x 200 kg
Antislippinta, taittosaranat, 
kantokahva ja lukitus
Suurin nousukorkeus: 
30, 36 tai 42 cm

DEFRAG 
kokoontaitettavat 
alumiinirampit, pari 180-240 cm

Mitat: 180/210/240 x 76 cm
Max. 2 x 150 kg
Antislippinta, taittosaranat, kantokahva ja lukitus.
Turvalukot pitävät rampit kiinni toisissaan 
käytön aikana. Välitapit toimivat jalkoina, 
kun ramppi on kokoontaitettuna ja 
pitävät rampit paikoillaan käytön 
aikana.
Suurin nousukorkeus: 
36, 48 tai 60 cm

Turvalukko pitää rampit
kiinni toisissaan

Välitapit toimivat jalkoina 
kun ramppi on kokoon
taitettuna

Rampit



Tekniset tiedot

Testattu ja hyväksytty ISO 111992:2005 
laatustandardin mukaisesti, 
ovat CEmerkittyjä ja täyttävät lää
kinnällisten laitteiden EU Direktiivin 
93/42/EEC vaatimukset. 

Valmistaja: 
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97300 Piotrków Trybunalski Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämmeoikeuden 
muuttaa tarvittaessa tässä esit
teessä ilmoitettuja tuotespesifi
kaatioita.Camp Mobility 
© 2020

Tuotenro Malli Pituus Leveys Nousukorkeus Paino Max. kuorm.

805010035 BROADBAND Beam 450 45 cm 71 cm 9 cm 4,1 kg 300 kg

BROADBAND Beam - kokoontaitettava alumiiniluiska

Värit ja materiaalit

Alumiini Musta antislip

Tuotenro Malli Pituus Leveys Nousukorkeus Paino Max. kuorm.

805010051 BROADBAND Ray 1500  150 cm 2 x 25 cm 30 cm 2 x 5  kg 2 x 200 kg

805010052 BROADBAND Ray 1800 180 cm 2 x 25 cm 36 cm 2 x 5,7 kg 2 x 200 kg

805010053 BROADBAND Ray 2100 210 cm 2 x 25 cm 42 cm 2 x 6,8  kg 2 x 200 kg

BROADBAND Ray - 2 x kokoontaitettava alumiiniramppi / pr

Tuotenro Malli Pituus Leveys Nousukorkeus Paino Max. kuorm.

805010041 BROADBAND Spectrum 700 70 cm 76 cm 14 cm 6,3 kg 300 kg

805010042 BROADBAND Spectrum 900 90 cm 76 cm 18 cm 7,6 kg 300 kg

805010043 BROADBAND Spectrum 1200 120 cm 76 cm 24 cm 9,5 kg 300 kg

805010044 BROADBAND Spectrum 1500 150 cm 76 cm 30 cm 11,5 kg 300 kg

BROADBAND Spectrum- kokoontaitettava alumiinluiska

Tuotenro Malli Pituus Leveys Nousukorkeus Paino Max. kuorm.

805010061 BROADBAND Defrag 1800 180 cm 76 cm 36 cm 2 x 7,1 kg 2 x 150 kg

805010062 BROADBAND Defrag 2400 240 cm 76 cm 48 cm 2 x 10,6 kg 2 x 150 kg

805010063 BROADBAND Defrag 3000 210 cm 76 cm 60 cm 2 x 12,4 kg 2 x 150 kg

BROADBAND Defrag -2 x kokoontaitettava alumiiniramppi / pr

54



Tapani Vuorinen
General Manager
+358 44 981 8090
tapani.vuorinen@campmobility.fi

Kaisu Hyttinen
avainasiakaspäällikkö
Pohjois-Savo, Itä-Savo, Etelä-Savo, 
Pohjois-Karjala
+358 400 410 865
kaisu.hyttinen@campmobility.fi

Kai Mustalahti
avainasiakaspäällikkö 
Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kymenlaakso, 
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa
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kai.mustalahti@campmobility.fi

Markku Hyttinen
myyntiedustaja
Etelä-Karjala, Keski-Suomi, Kainuu
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markku.hyttinen@campmobility.fi

Taina Kosunen
myyntiedustaja, toimintaterapeutti
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taina.kosunen@campmobility.fi

Ville Valkeejärvi
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Jarkko Tauria
hankintakoordinaattori
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jarkko.tauria@campmobility.fi

Matti Mikkonen
myyntiedustaja, fysioterapeutti
Pirkanmaa, Kanta-Häme, 
Päijät-Häme, Satakunta
+358 400 183 253
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Camp Mobility 
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