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Sorg Airon

SORG AIRON on uusi, todella kevyt ja tyylikäs,  
open frame -aktiivipyörätuoli lapsille, nuorille ja aikuisille, 
Always Custom Made for You! - Airon konfiguroidaan aina 
yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden mukaan.

Runkoputkissa ainutlaatuiset 7 eri kelausherkkyyden 
aktiivisuustasoa, kolme eturunkovaihtoehtoa (suora, 
kavennettu tai levennetty) sekä kaksi eturungon kulma-
vaihtoehtoa (90° ja 100 °). Törmäystestattu. Sopii istui-
meksi moottoriajoneuvossa kuljetettaessa  
ISO 7176-19 mukaisesti.

Vakioistuinleveydet ainutlaatuiset 28-50 cm ja -syvyydet 32-50 cm. 
Maksimi käyttäjäpaino 120 kg. Runkopaino 8 kg. Kokonaispaino n. 11 kg.

SORG-värikartastosta voit valita lähes rajattomasti eri runkoväri- ja 
verhoiluvärivaihtoehtoja ja erilaisia pinnasuojia.
Saatavana myös kattava valikoima 
muita SORG-lisävarusteita.

SORG-pyörätuolit tilataan yhdessä 
myyntineuvottelijamme kanssa 
tilauskaavaketta täyttäen.

UUTUUS! Sorg Airon
- kiinteärunkoinen lasten, nuorten ja aikuisten aktiivipyörätuoli
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Airon, yhdistää SORG:n tunnetun yksilöllisesn 
adaptoitavuuden adaptability moderniin
open-frame designiin ja sporttiseen aktiiviseen 
eleganssiin. Laajat säätöoptiot ja poikkkeuksellisen 
laaja kokovalikoima tekee Aironista
täysin ainutlaatuisen.
Helppo käsittely lupaa hienoa ajamisen iloa  
- high end käyttömukavuutta ja stabiliteettia. 

Aironin aktiivisuustasoa voidaan säätää  
yksilöllisesti yksinkertaisilla  
käden liikkeillä.

Säädettävä selkäosaa voidaan 
kallistaa 3°:n  välein 74° - 118° 
välillä ja siksi se voidaan 
räätälöidä ihanteelliseksi
jokaiselle käyttäjälle.

Tyypillisten SORG-varuste-
vaihtoehtojen lisäksi voit 
varustaa Aironin myös todel-
lisella katseenvangitsijalla:
anodisoidulla design väripake-
tillamme tai varustaa se 
retkille kelaus- tai työntöavun 
avulla. 

Voit helposti säilyttää 
älypuhelinta tai lompakkoa 
istuimen alla käytännöllisessä 
välinetaskussa.

Uusi sporttinen 
kiinteärunkoinen aktiivituoli 
ainutlaatuisen laajoilla 
kokovaihtoehdoilla
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Istuinleveydet  28-50 cm (2 cm välein +2 cm levennys molemmin puolin) 
Istuinsyvyydet  32-50 cm (2 cm välein +3 cm pidennys) 
Istuinkorkeudet  36,5-48 cm (takaa 8 mm välein, edestä 12,5 mm välein)
Selkäkorkeudet  25-50 cm (5 cm välein) 
Kelauspyörät 22“, 24“ 
Tukipyörät 4“, 5“,, 6“
Camber  1°, 3°, 5°, 7°
Max.  120 kg

Kiinteä runko, valittavana suora, taivutettu tai abduktio eturunko

Lisävarusteita ja optioita
• Kiinteä istuin ja muotoiltu kova selkälevy
• Anatomisesti muotoillut istuin- ja selkätyynyt
• Selkänojan kulma säädettävissä 74° -118° voidaan taittaa eteenpäin
• Ylimääräiset katetri- tai pientarvikepussit
• Sisäänvedettävä selkänojan jatke muotoillulle selkälevylle
• Erilaisia jalkatukia, yhtenäiset tai erilliset, sisä- tai ulko-
   kiinnitys, korkeus, syvyys ja kulma säädettävissä, 
   ulospäin käännettävissä tai yksinkertainen 
• Erilaisia vartalon   asemointiapuvälineitä (pää-/niskatuet,  
  vartalotuet ja pehmusteet, abduktiokiila)
• Välineet yksikätiseen käyttöön (yhden käden ohjaus,  
   tuplakelausvanne, yhden käden jarru ym)
• Kelausvanteidenpäällysvaihtoehtoja ja/tai erikoisrenkaat
• Erilaiset työntökahvoja tai työntötanko, joiden korkeus  
   ja kulma on säädettävissä
• Erilaisia   jarruja (mukaan lukien kevyet rumpujarrut  
 - joissa jopa noin 1,1 kg:n painonsäästö/pr verrattuna  
   normaaleihin rumpujarrullisiin renkaisiin)
• Anti-Rollback-lukko (lisäjarru kaltevilla pinnoilla)
• Pöytälevy
• Nokkapyörä
• Tarta-selkäosan kiinnitysmahdollisuus
• Laaja valikoima värejä
• Valtava valikoima pinnasuojavaihtoehtoja

Kaikki lisävarusteet 
tilauskaavakkeissa!  

Soveltuu käytettäväksi istuimena ajoneuvossa  
ISO 7176-19 mukaisesti.
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Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

Värit ja materiaalit

 Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallihohto- tai matta -versiona.

Erikoisvärit:

Dormant colours: Double-coated:

Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)

Metal-effect:
Verhoilu:

Nylon:

TREVIRA:

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794 
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita. 
© 2022 Camp Mobility Finland

Esitteessä perusmitat.  
Tilauskaavakkeessa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.

Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona
+ satoja pinnasuojavaihtoehtoja: 
www.wheelchairgadgets.com

 

                             28-50 cm             32-50 cm                  25-50 cm             20”/24”              4”, 5”, 6”      120 kg

Tekniset tiedot

Ominaisuuksia

Saatavana erilaisia työntökahvoja, 
sivusuojia, käsitukia, päätukia,  
selkätukitankoja yms. optiona

Kulmasäädettävä ja alastaittuva selkäosa:  
snap-in-toiminto helpottaa esim. autoon lastaamista.

3 eturunkovaihtoehtoa:
suora, kavennettu, levennetty

Säilytyspussit istuimen alla  
pienille laitteille tai esim. katedrille

Compact-jarrut

Soveltuu istuimeksi ajo-
neuvoon ISO 7176-19 
mukaisesti

(+2 cm levennys
molemmin puolin)

(+5 cm)(+3 cm pidennys)

plug-in-sivusuojat
irrotettavat ja
korkeussäädettävät

3 päätukivaihtoehtoa:suojapäällisen  
väri valittavissa verhoiluvärikartastosta.


