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MC 1122 för barn & junior
- sittbredd i 30, 35 och 40 cm!

MC 1122 med sina sex hjul i marken erbjuder
en stabilitet och säkerhet som inger trygghet.
Fjädringssystemet i alla riktningar ger i tillägg
komfort när du kör på ojämnt underlag, ska över
en tröskel och bidrar till att stolen på ett väldigt
smidigt sätt tar sig över hinder som en högre
kantsten.
Trots sina fina köregenskaper utomhus behöver du
inte kompromissa gällande framkomlighet i trånga
utrymmen inomhus eller i hissar. MC 1122 med
centrumdrift har en vänddiameter jämförbar med
en innestol.
Centrumdriften möjliggör att stolen kan
manövreras i trånga utrymmen, bidrar även till
bra framkomlighet då du har tyngdpunkten över
drivhjulen samt gör den logisk att köra. Med
centrumdrift behöver du inte ta hänsyn till en stor
fram- eller bakvagn som lätt slår i möbler och lister
i hemmet, utan du svänger runt din egen axel.
MC1122 passar utmärkt även för barn och junior
med sittbredder på 30, 35 och 40 cm. Möjlighet till
sittbredd på 25 cm om dynor med sidefix används.

MC 1122 för barn & junior
Total längd
Total bredd
Lägsta sitthöjd utan dyna
Lägsta sitthöjd med dyna
Sittbredd
Sittdjup
Benstödsvarianter
Armstödvarianter
Monterade i c-skena eller ryggmonterade.
Rekommenderar ryggmonterade.
Tilt
Max. hastighet
Frihöjd
Körsträcka
Max. brukarvikt
Vänddiameter
Krocktestad
Sitslyft elektrisk

Mått
ca 100 cm varierar på grund av val av benstöd.
62 cm
43 cm
48 cm
30 35 och 40 cm (möjlighet till 25 cm sb om dynor med sidefix används.
22-45cm på sb 30 och 35cm. Sittdjup 30-55cm går att få på sitsbredd 40cm
Hel fotplatta manuell, delbara manuella benstöd. Elreglerbar hel fotplatta från sb
35 cm. (Går även att få separata elreglerbara benstöd).
Går att få vinklade armstöd/lårstöd, i storlekar: 210*76mm, 140*70mm
Mjukt armstöd i storlekar: 100*350mm, 70*350mm, 70*400mm, 70*300mm,
70*260mm, 70*210mm.
45 grader - 5 grader fram och 40 grader bak
10 km/t
7 cm
ca 35 km
150 kg
90 cm
Krocktestad med Dahl Docking och remmar
30 cm
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