
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. All-in-one LCD-näyttö,  
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.batec-mobility.com.



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 
EASY-FIX-kiinnitysapapterin avulla. Helppokäyttöinen 
seisontatuki pitää Batecin pystyssä, kun sitä ei tarvita.
QR-pikalukitus 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. All-in-one LCD-näyttö, kolme eri 
ajonopeutta, 350 RPM ja 350W moottori ja peruutusvaihde, 
100-lumenin etuvalo, LED-takavalot, äänitorvi ja USB-portti. 
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



PIKAKIINNITYS ja -IRROTUS ja SEISONTATUKI 

Helppo irrottaa ja kiinnittää takaisin pyörätuoliin Batec 
EASY-FIX-kiinnitysapapterin avulla. Helppokäyttöinen 
seisontatuki pitää Batecin pystyssä, kun sitä ei tarvita.
QR-pikalukitus 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 peukalo-ohjaus-
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.batec-mobility.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) 

736 mm - 870 mm

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



Tekniset tiedot

Valmistaja:
BATEC MOBILITY S.L.

 Illa de Buda, 2
08192 Sant Quirze del Vallès 

(Barcelona) - SPAIN 
+34 93 544 2003

info@batec-mobility.com
www.batec-mobility.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

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi


