Invacare®

Pronto ™ Air

En ny version av
okomplicerad rörlighet

Invacare Pronto Air Personal Transporter innebär något nytt inom elstyrd rörlighet för konsumenten. Den är
resultatet av många års arbete med att definiera Invacares metod för rörlighet, där slutresultatet är innovation
och användarupplevelse. Det handlar bästa möjliga körupplevelse – på förarens villkor.

Innovation och design

Egenskaper och Tillval

Invacares in-line motorer är både
energibesparande och tar liten plats.
De ger en god räckvidd samtidigt
som de möjliggör ett chassi i smidig
storlek. Pronto Air PT får enkelt
plats i bagageutrymmet på de
flesta medelstora och större bilar,
vilket ger dig frihet att resa utan dyr
extrautrustning för transport.

Invacare MyBody-sits

Förvaringsväska

Batteripaket

Transport

Pronto Air PT
levereras med en
väska för personliga
tillhörigheter som fästs på
MyBody-ryggen.

Batteripaketet har
snabbkoppling som gör
att det enkelt kan kopplas
från och kopplas tillbaka.

En greppunkt på
fotplattan och en på
bakchassit underlättar
då man vill lyfta den vid
exempelvis transport.

Invacare har designat MyBody-sitsen för
att främja bättre hållning genom format,
tryckavlastande skum och naturliga
vilopunkter, vilket förhoppningsvis
gör att du blir mindre trött i slutet av
en tillfredsställande, fullmatad dag.
Inspiration var en viktig del genom hela
processen gällande design, och det syns
särskilt tydligt hos MyBody-sitsen.

Tekniska data
För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till www.invacare.se.

Pronto Air PT

Pronto Air PT

Sittbredd

Sittdjup

Sitthöjd

Ryggstödshöjd

Intervall
armstödshöjd

Intervall
ryggstödsvinkel

Hjulbas

Totalhöjd

460, 510 1 mm

460 - 510 mm

535 - 635 2 mm

535 mm

155 - 230 mm

8° - 32°

600 3 mm

1070 - 1170 mm

Totallängd inkl
fotplatta

Vikt

Max brukarvikt

Max säker
lutning

Hastighet

34 4/ 25 5 /
13.6 6 kg

113 kg

3°

6 km/h

960 mm

Batterikapacitet Vändutrymme Max hindertagning

2 x 17 Ah

1484 mm

50 mm

Körsträcka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pronto Air PT

< 16 km

Färg

ytterligare 76 mm per armstöd
i steg om 25 mm
hjulbasbredd
hjulbas utan batterier
sits
batteripaket
Följer direktivet om begränsning av
användning av vissa farliga ämnen i
elektrisk och elektronisk utrustning –
RoHS (2011/65/EG)
8. Följer förordningen om registrering,
utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier.
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