
M5 Corpus® 
Koe enemmän.



Enemmän seikkailuja

M5 Corpus on tehty tarjoamaan enemmän 
 seikkailuja ja tarjoamaan ainutlaatuiset ominaisuu-
det käyttäjille, jotka vaativat lisää nopeutta,  
vahvempia moottoreita, korkeammalle nostoa, 
paremman ulottuvuuden ja poikkeuksellista mu-
kavuutta, vakautta ja vetokykyä vaihtelevissa ajo- 
olosuhteissa. Tehokkaiden LED-valojen, pidemmän 
toimintamatkan ja akunkeston ansiosta värikäs uusi 
M5 Corpus -sähköpyörätuoli on valmis tarjoamaan 
sinulle enemmän.

M5 Corpus® 

ACTIVE REACH 0-20°

Kallistus   
50°

Active Reach
Kallistaa istuinta eteenpäin 20°:n kulmaan saakka ja kohottaa 
sitä helpottaen kurottautumista, siirtymisiä ja päivittäisiä aska-
reita.

Active Height
Mahdollistaa ajamisen nopeudella 5 km/h ylimmässä korkeus-
säädössä ja toimii saumattomasti yhdessä Active Reach -omi-
naisuuden kanssa, tarjoten näin ylivertaisen edun ympäristön 
kohteisiin käsiksi pääsemiseksi.

Corpus: huippuluokan istuinjärjestelmä
Parannettu mukavuus, lantion asentotuki, sivuttaistuki ja  
immersio ovat kaikki uusien Corpus-tyynyjen avaintavoitteita.

Corpus-tyynyissä on pehmeämpi tuplatiheyksinen solumuovi 
selkänojassa, uudelleen suunniteltu lantio-osa ja Stretch-Air™, 
hengittävä, vettä hylkivä päälliskangas, joka voidaan konepestä 
60 °C:ssa.

Helpompi hallita
Agile-erillisjousitus toimii kaikissa 6 pyörässä, tarjoten erinomai-
sen ajomukavuuden, vetokyvyn ja vakauden retkien aikana 
hallintaa helpottaen.

Parempi ajettavuus
Uusi Permobil-akku Permobil VoltPro -laturi toimivat yhdessä, 
tarjoten jopa 25 % pidemmän toimintamatkan, optimoidut 
latausajat ja akun pidemmän kestoiän.
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LISÄÄ MUKAVUUTTA
Pehmeämpi tuplatiheyksinen selkänoja-
pehmuste ja uudelleen suunniteltu lantio -
osa aikaansaavat paremman istuvuuden  
ja samalla lisää mukavuutta ja tukea.

LISÄÄ TUKEA
BodiLink®-asentotukivarusteet on  
erityisesti suunniteltu Corpus-istuin-
järjestelmää varten (lisävaruste).

ENEMMÄN VÄRIÄ
Raikas uusi tyyli mahdollistaa koteloinnin/
pyöräinsertin värivaihtoehtojen yhdistämi-
sen käyttäjän tyylin mukaiseksi.

LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ
LED-valot edessä ja takana ovat kaksi 
kertaa aiempaa kirkkaammat näkyvyyden 
lisäämiseksi.

LISÄÄ VAPAUTTA
liikkumiseen yhä useammissa ajo-
asennoissa yhä vakaammin.

ENEMMÄN KULJETUSKAPASITEETTIA
Matkatavara/tarvikekuljetusvarustus



TAKAKALLISTUS 0–50°

JALKATUKI 90°–180°

SÄHKÖTOIMINEN 
SELKÄNOJA 85°–180°

ISTUIMEN NOSTIN

ETUKALLISTUS

M5 Corpus® Tekniset tiedot
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M5DATASHEETEN200917

Suurin nopeus 12 km/h (vaihtoeht. 6 & 10 km/h)

Toimintamatka (G24: 85 Ah:n akut) 40 km*

Käyttäjän suurin paino 150 kg

Esteenylityskyky 50 mm (100 mm)

Minimikääntösäde 1120  mm

Kääntöleveys 1130 mm

Jousitus Agile

Elektroniikan R-Net 120 A

Törmäystestattu ISO 7176-19 – 4-pistekiinnitys Kyllä – max. 150 kg:n käyttäjäpainolla

Törmäystestattu ISO 7176-19 – Dahl-telakointi Kyllä – max. 136 kg:n käyttäjäpainolla

Testattu EN12182/EN12184 CE:n mukaisesti Kyllä

Maksimipituus sis. istuimen 1170 mm

Alustan leveys 630 mm

Leveys sis. istuimen ja käsinojan 650–790 mm

Korkeus 960–1170 mm

Kuljetuspituus/korkeus 880 mm/870 mm

Paino sis. akut 85 Ah 194 kg

Korkeus lattiasta istuimeen (ilman tyynyä) 450 mm

Istuimen nostokorkeus (ilman tyynyä) 450–800 mm

Istuimen syvyys 370–570 mm (25 mm:n välein)

Istuimen leveys 420–570 mm (50 mm:n välein)

Selkäojan leveys 360–510 mm (50 mm:n välein)

Selkänojan korkeus (ilman istuintyynyä) 470; 545–670 mm (25 mm:n välein)

Käsinojan korkeus 185–320 mm

Käsinojien välinen etäisyys 380–480/480–580 mm

Selkänojan kallistussäätö (manuaalinen) 90°–135°

Istuintason säätö – etu/takakallistus -20° - +50°

MyPermobil Longer  
battery life

*Toimintamatka voi vaihdella käyttäjän painosta riippuen sekä siitä, käytetäänkö pyörätuolia paljon  
kaltevilla pinnoilla, epätasaisella alustalla tai reunakiveysten ylittämiseen.

CANARY

SPRING

AQUA

SKY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM

permobil.com 


