
 ULKOKÄYTTÖÖN
 X850 on uusin lisäys Permobil perheeseen.  Tyylikäs ulkonäöltään, silti jykevä muotoilultaan. Tällä joka 
paikan pyörätuolilla                                       liikut miellyttävästi niin kaupungissa kuin maastossakin, voit pistäytyä lähikaupassa 
työmatkallasi tai lähteä mukaan polkupyöräretkelle.  

Tämä pyörätuoli vastaa varmasti tarpeistasi. Ajo sujuu mukavasti 15 km:n tuntinopeudessakin mm. 
takavetoisuuden, voimakkaan moottorin ja jämäkän jousituksen ansiosta.

X850:n 180 astetta kääntyvä istuin helpotta siirtymistä. Muita uusia ominaisuuksia ovat: suunnattavat 
etuvalot, jousitetut peilit ja vahvat kumipuskurit. Kuten kaikissa Permobil pyörätuoleissa turvallisuus   

tulee ensimmäisenä. X850 on varustettu elektronisella ohjausjärjestelmällä  (ESP), joka ohjaa  
ajomoottoria ja varmistaa turvallisen kääntymisen. Servo-ohjaus joystick:llä voidaan ohjelmoida  
yksilöllisten tarpeiden mukaan.

www.permobil.com

X850 Mini�ex TMsuproC 058XSC 058X TM

Maahantuonti ja myynti: 
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Faksi (09) 595 006
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi 
Internet: www.algoltrehab.fi



                     X850 CS 

CS istun on suunniteltu mukavaksi 

ja helppokäyttöiseksi. Se kääntyy 

helposti 90 astetta vasemmalta 

oikealle, helpottaen siirtymistä.

 Napinpainalluksella voit nostaa
istuinta 20 cm. Selkänojan 
kallistuksen säätö manuaalisesti 

lisää käyttömukavuutta. Kuljetuksen

 ajaksi selkänoja voidaan taittaa
alas istunta vasten.

X850 Corpus TM

Corpus istuin tarjoaa useita  

sähköisiä säätömahdollisuuksia. 

Etuihin sisältyy mm. selkäntuen

ja jalkalautojen helppo käyttö

ohjauspaneelilla. Myös 
Corpus istuimessa on 
20 cm:n korkeudensäätö. 
Istuin voidaan kääntää 

 

sivulle, joko manuaalisesti
tai sähköisesti.

 

 

 

  

 

Tehostettu jousitus 
  

Alustaa voidaan pidentää
ja säätää yksilöllisten 
tarpeiden mukaan

      Kääntyvät etuvalot

Istuinkorkeuden säätö 
kaikissa asennoissa

180° kääntyvä istuin,
manuaalinen tai
sähköinen

Manuaalinen selkänojan kallistus

   SÄHKÖISET TOIMINNOT       SÄHKÖISET TOIMINNOT 



X850 Mini�ex TM

Mini�ex istuinjärjestelmä on  

suunniteltu kasvaville lapsille. 

Siinä on 3 eri vaihtoehtoa  istuimen

leveyden ja syvyyden säätämiseksi, 

myös selkänojan leveyden ja  

syvyyden säätämiseksi on 3 eri

vaihtoehtoa.  Istuin sopii  lapsille

35 kiloon asti.  Istuin on saatavissa

keinonahkaisena tai kangasverhoi- 

lulla ja se voidaan räätälöidä
yksilöllisesti. Istuinkorkeuden
säätö istuinhissillä (lisävaruste).

Jousitetut peilit                                 Kiinnityspaikat taksilla  Kestävät puskurit                     Avaimella lukittava  
                                                                                                                                                                                               kuljetusta varten                                ohjauspaneeli

          

    Irroitettava tavaraboksi

SÄHKÖISET TOIMINNOT
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Sähköinen Corpus istuimen
selkänojan kallistus

Turvakaari lisää 
lapsen turvallisuutta
(lisävaruste)

Red

Blue

Black



XELFINIM SC SUPROC                                   TEKNISET TIEDOT
mm 0641 - 0621 mm 0641 - 0621 mm 0641 - 0621 

mm 027 mm 027 mm 027 
mm 0621 mm 0621 mm 0621  

mm 035 mm 055 mm 065   
mm 037 - 035 mm 057 - 055 mm 067 - 065 

gk 071 gk 281 gk 091
gk 53 gk 631 gk 631 

mm 053/003/052 mm 054 mm 084 dna 034
mm 053/003/052 mm 034 mm 065 ja 015/064/014/013

mm 524  ja 573,523 mm 025 mm 506/535
mm 053  ja 003/052 a/n mm 044  ja  093/043

  
mm 052  ja 002 a/n mm 004  ja 053/003/052  

mm 053 - 052 a/n mm 054   ja 004/053
launam˚561 -˚09 launam ˚021 -˚09 .rtcele / launam ˚031 - ˚09
launam˚051 -˚09 a/n a/n     

ha 79 x 2 ha 79 x 2 ha 79 x 2  

mk 54 - 53 mk 54 - 53 mk 54 - 53 
h/mk51 h/mk51 h/mk51  

mm 0053 mm 0053 mm 0053  
mm 0391 mm 0391 mm 0391 5-6717 OSI ˚081  

mm 011 mm 011 mm 011 
 

 

mm 043 - 031  mm 065 - 043

XELFINIM SC SUPROC                   STANDARDI SÄÄDÖT
* * *
* * *
* * *
* * *

* * *

 *  *

  *

XELFINIM SC SUPROC                 LISÄTOIMINNOT
* * *
* * *

XELFINIM SC SUPROC                    STANDARDI LISÄVARUSTEET
* * *
* * *
* * *
*  
* * *
* * *
*  *
*  *

 *   Säädettävä                                        Säädettävä
*  *
*  *
* * *

 * *
* * *
* * *
* * *

Pituus
Leveys

Minimi kuljetuspituus
Istuinkorkeus

Istuinkorkeus sähk. istuinhissillä
Paino sisältäen akut

Maksimi käyttöpaino
Istuinleveys
Istuinsyvyys

Selkänojan korkeus
Selkänojan leveys

 Käsituen korkeus
 Käsituen pituus

Käsitukien väli

Selkänojan kallistus - säädettävä
Jalkalaudan kallistus - säädettävä
Akut
Latausaika
Ajomatka

Maksimi nopeus
Jarrutusmatka

Kääntösäde
Maavara

 Sähköinen istuinhissi  
Jousitus

Sähköinen kallistuksen säätö
Sähköinen jalkalaudan säätö

Sähköinen selkänojan säätö

Takuu
Istuimen ja jalkalaudan väli

     Yksilöllisesti säädettävä etupyörien jousitus
    
    Isot renkaat                Tukevat kumipuskurit
        Säädettävä akseliväli manuaalinen/sähköinen
       Kääntyvä istuin
           Yksilöllisesti ohjelmoitava elektroniikka ilman        ilman erityistyökaluja
        Istuin koostuu moduuleista, jotka voidaan helposti vaihtaa,         säädettäessä istuimen korkeutta ja leveyttä tai selkäosan           korkeutta           Ergonminen istuin, jossa sisäänrakennetut säädettävät             tuet lantiolle ja vartalolle
           Alustan väri
          Päällinen
      

                Sähköinen istuinhissi

    Sähköisesti säädettävä akseliväli

    
     Peruutuspeili
   
    Tavaraboksi
    
    Tavarakori
    
   
    

    Säädettävä päätuki
        Reisituki
    
    Vartalotuki
    
    Päätuki

    Nelipisteturvavyö
    Turvavyö pikalukituksella
    Turvavyö, itsekelautuva
    Turvavyö, itsekelautuva, pitkä
    Laukku käsitukeen
    Akut
    Laturi
    

    

Säädettävä jousitus

Turvakaari
Keppipidike

     

Tekonahka, kangas                                    Tekonahka, kangas                               Tekonahka, kangas
Musta, punainen, sininen                        Musta, punainen, sininen                   Musta, punainen, sininen

Lisävaruste                                                  Lisävaruste                                              Lisävaruste

Lisävaruste                                                  Lisävaruste                                              Lisävaruste

Säädettävä                                                    Säädettävä                                              Säädettävä

Noin 11 h                                                     Noin 11 h                                                  Noin 11 h

Kyllä                                                           KylläKyllä
Kyllä, 2000 mm                                            Kyllä, 2000 mm                                       Kyllä, 2000 mm

Kyllä                                                                 Ei                                                                Ei 

Kyllä                                                                 Ei                                                                Ei

Kyllä                                                                 Ei                                                                Ei
2 vuotta                                                        2 vuotta                                                    2 vuotta




