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Wąski i zwrotny - wózek elektryczny A200

Z wizytą u przyjaciół, na wycieczce lub na kolacji w restauracji: wózek elektryczny A200 daje Ci
niezależność. Jest najbardziej kompaktowym wózkiem elektrycznym w swojej klasie - ma
szerokość tylko 57 centymetrów, co zapewnia mobilność zarówno w biurze jak i w domu. Dzięki
niemu masz większy zasięg ruchu. Dodatkowo pociągający jest sam elegancki wygląd wózka
A200 - w związku z czym w 2005 r. otrzymał nagrodę ?Reddot Design?.

A200 w skrócie (podstawowe cechy)
-

Szerokość 57 centymetrów
Zwrotny
Składa się do rozmiaru, w
którym mieści się w bagażniku Smarta
Najbardziej kompaktowy wózek
elektryczny w swojej klasie
Adaptacja do indywidualnych
wymagań użytkownika
Nagrodzony nagrodą Reddot
Design 2005

Można go załadować do samochodu w kilka sekund.

Nawet wąskie drzwi i małe pomieszczenia nie stanowią dla wózka A200 żadnego problemu. Na
tym wąskim i bardzo zwrotnym wózku elektrycznym dotrzesz do każdego zakamarka i bez
problemów przejedziesz między meblami w domu, mieszkaniu, u przyjaciół, w pracy. Jadąc na
wózku A200, będziesz w stanie pokonać takie przeszkody jak krawędzie dywanów czy stopnie
do wysokości 4 centymetrów. A przy zastosowaniu opcjonalnego asystenta pokonywania
krawężników możesz przejeżdżać nawet 8-centymetrowe przeszkody.
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Wózek A200 można rozłożyć na części w kilku krokach, a wówczas zmieści się nawet w
bagażniku Smarta. Cały układ elektroniczny jest zintegrowany w jednej skrzynce. Nie musisz
zatem martwić się żadnymi kabelkami i bez problemu możesz zabrać wózek na wakacje.
Z wózkiem A200 zawsze jesteś elastyczny: ten wysokiej jakości wózek elektryczny posiada
wiele opcji regulacyjnych i może być dostosowany ściśle do Twoich wymagań. Możesz na
przykład ustawić siedzisko pod trzema różnymi kątami pochylenia, a oparcie pod wieloma
różnymi kątami. Do dalszego wyposażenia wózka służy wiele innych dodatków. Opony
zabezpieczone przed przebiciem, siedzisko z funkcją dopasowania do konturów ciała,
mechanicznie podnoszone podnóżki czy zestaw instalacyjny do podpory głowy ? wózek A200
można wyposażyć całkowicie według własnych potrzeb.
Wózek A200 pozwala na rozwinięcie maksymalnej szybkości do 6 km/h i ma zasięg ok.
20 km.
Dane techniczne
-

Akumulatory żelowe 31 Ah
Daje się rozkładać
Nachylenie siedziska 0°, 3°, 6°
Silniki 2 x 150 W
Prędkość 6 km/h
Ładowność 100 kg
Szerokość całkowita 58 cm
Waga wózka 66 kg
Zasięg ok. 20 km

Wybrane opcje
-

Ogumienie odporne na przebicie
Zestaw montażowy do zagłówka
Siedzisko Contour
Aluminiowy podnóżek o
regulowanych kątach
Oświetlenie
Panel odchylany równolegle

Dystrybutor www.ottobock.pl
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Zdjęcia i informacje zostały wykorzystane za zgodą Otto Bock Polska Sp. z o.o.
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