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M3 CORPUS®
– PÅLIDELIG KØREOPLEVELSE.
En unik kombination af chassis og sædesystem.
M3 Corpus følger kroppens naturlige bevægelsesmønster, så brugeren får en stabil
og komfortabel køreoplevelse. Brugeren
kan derfor sidde længere tid i stolen, have
lettere ved at nå ting og kan derfor foretage
sig mere.
M3 Corpus sætter en ny standard for
centerdrevne kørestole i forhold til kvalitet.
Kombinationen af en enestående Smooth
affjedring, styreenheden og sædesystemet
skaber tilsammen en komplet løsning, der
tilgodeser den enkelte brugers behov for

mobilitet. Corpus sædesystemet kan tilpasses
den enkelte bruger og reducere dermed
risikoen for udvikling af trykskader. Med ikke
mindre end fem elektriske sædefunktioner,
kombineret med hukommelsesfunktion til tre
forprogrammerbare siddestillinger får brugeren en unik komfortoplevelse. Vi tilbyder
et bredt sortiment af kropsstøtter og andet
tilbehør, der er designet til at brugeren kan
sidde komfortabelt i stolen over længere tid.
Vores nyeste joystick har indbygget
BLUETOOTH® og infrarød teknologi, hvilket

gør det muligt for brugeren via stolen, at oprette forbindelse til mobiltelefon, tablet eller
PC. Det er endda også muligt, at betjene
elektriske aparater i hjemmet* som fx TV
eller tænde og slukke for lyset.

* Kan kræve ekstraudstyr i hjemmet, som ikke er leveret af Permobil.

FU N K TI O N ER

Smooth affjedring

Active Height sædeløft

Smooth affjedring giver fantastisk
komfort, stabilitet og vejgreb på
skråninger og forhindringer, både
inde og ude. Enkelt og robust
konstruktion bestående af kun få
dele - er pålidelig og nem at
servicere.

Vær med hele dagen. Kør i højeste
position ved en køreshastighed på
op til 5 km/t, med fuld affjedrings
funktionalitet. Dette er det højeste for
en centerdrevet kørestol.

Active Reach
Op til 20° fremad tilt* kan bruges,
selv når sædet er løftet i højeste
position.

* Over 10° kræver ekstra støtte.

FO RD ELE

M3 Corpus – revolutionerer den elektriske kørestol – igen
Gennem 50 år har Permobil været førende inden
for elektrisk kørestols teknologi. Og med vores M3
Corpus har vi gennemtænkt, hvad en centerdrevet
kørestol skal kunne, helt fra bunden af.
Med M3 Corpus leverer vi den bedste
løsning for vores brugere. Vi forstår vigtigheden
af, at en kørestol skal være komfortabel og
intuitiv at betjene og at den kan programmeres,
så den passer til den enkelte brugers behov.

Chassisets design, den finjusterede affjedring
og 3-punkts montering af sædesystemet giver
tilsammen en høj stabilitet.
Denne stabilitet gør det muligt for os, at
placere sædet længere fremme, hvilket betyder
mindre stol fortil. Stolen bliver derfor intuitiv
at betjene.
Sædesystemet støtter kroppen ergonomisk og
sikrer en behagelig siddestilling. Sædesystemet

kan tiltes og ryglænet kan vinkles med henblik
på, at skabe en behagelig og afslappet
siddestilling for brugeren, mens risikoen for
trykskader reduceres.

EKSTR AU DST YR
Sæde og positionering
ROHO® trykfordelende puder
»
»
»
»

QUADTRO SELECT®
CONTOUR SELECT®
HYBRID ELITE®
ERGO AIR®

Ekstra støtte
»
»
»
»
»
»

Hovedstøtte
Kropsstøtte
Lårstøtte
Hælremme
Hoftebælte
Amputationsstøtte

Alternativ styring
& Joystick tilslutning
»	Bluetooth mus – der kan
tilsluttets op til 2 enheder
(Eksempelvis PC og tablet)
»	Infrarød teknologi giver dig
mulighed for at tilslutte og
styre ting i dine omgivelser
fx tænd/sluk lys
»	Forskellige special
styreenheder: Fx. Mini-joystick
og hagestyring

Holdere og bagage
»
»
»
»
»
»
»

Mobil- og tabletholder
Kopholder
Armlænstaske
Rygsæk
Stokkeholder
Iltflaskeholder
Bagageboks

M3 CORPUS ®

Anti-shear ryglæn.
Et stort plus ved Corpus sædet er dets enestående
bio-mekaniske ryglænsbevægelser. Nedsætter
risikoen for shear og tilsikre samtidig korrekt
positionering, så kroppen får lov til at slappe af.

Corpus® sædesystem.
Har mange elektriske sædefunktioner med
kliniske fordele.

Tilslutning.
Bluetooth og infrarød teknologi indbygget i
joysticket gør det muligt for brugeren, at
betjene mobiltelefon, tablet, PC, TV - og
endda selv tænde og slukke lyset hjemme.

Active Height sædeløft.
Nu er det slut med at gå glip af
samtaler. Kør i højeste position ved
en køreshastighed på op til 5 km/t,
med fuld affjedrings funktionalitet.
Dette er det hurtigst mulige for en
centerdrevet kørestol.

Med hukommelsesfunktionen (IRM) kan
siddestillingen let ændres for dermed at
opnå trykaflasning.

Høj stabilitet.
Enkel og robust konstruktion
skaber større pålidelighed.

Med sin vibrationsdæmpende
konstruktionen opnås en glidende,
stabil og komfortabel
køreoplevelse.

Maks. hastigheden
er 10 km/t.

Smooth affjedring - giver en komfortabel kørsel.
Alle 6 hjul er altid i kontakt med underlaget og
giver derfor et godt vejgreb.
Gør din stol personlig
med din yndlingsfarve.

M3 CORPUS ®

SPEC I FI K ATI O N ER
Længde inkl. sæde

1.080 mm

Venderadius (ISO 7176-5)

560 mm

Chassis bredde

615 mm

Vending i gangareal

1.120 mm

Bredde inkl. sæde

615–790 mm

Forhindringsevne

50/75 mm

Højde

960–1.170 mm

Affjedring

Ja

Min. transportlængde

795–855 mm

Elektronik R-net

120 A

Min. transporthøjde

823 mm

Elektrisk sædeløft

0-300 mm

Sædehøjde

450 mm

Elektrisk tiltjustering

50°

Siddehøjde m. elektrisk sædeløft

450–750 mm

Elektrisk negativ tiltjustering

Vægt, inkl. batterier 60 Ah / 73 Ah

175 kg/183 kg

0–10° (standard benstøtter)
0–20° (VS benstøtter)

Batteriernes vægt 60 Ah / 73 Ah

2 × 19 kg/2 × 23 kg

Elektrisk benstøttejustering

90–180° (standard fodplader)

Maks. brugervægt

150 kg

Elektrisk ryglænsjustering

85–150°, 85–180°

Sædebredde

420–570 mm (af 50 mm)

Manuel ryglænsjustering

90–135°

Sædedybde

370–570 mm (af 25 mm)

Kollisionstestet ISO 7176-19 låst

Ryglænsbredde

360/410/460/510 mm

Kollisionstestet ISO 10542-3 stropper

Ryglænshøjde

470, 545–670 mm
(af 25 mm)

EN12182/EN12184 CE

Afstand mellem armlæn

380-480 mm / 480-580 mm

Armlænshøjde

185-320 mm

Rækkevidde 60/73 Ah

25 km/30 km*

Maks. hastighed

10 km/t.

Ja

* Rækkevidden kan reduceres, hvis kørestolen bruges hyppigt på skråninger, i ujævnt terræn eller
til hyppigt at forcere kantsten.

EL EK TR ISK E FU N K TI O N ER

Fremad tilt og
forflytning

Tiltjustering

Sædeløft

FA RVER

SUNBURST ORANGE

Justering af benstøtte

Ryglænsjustering

BE TR Æ K

RADIANT RED

POWER PINK

OCEANBLÅ

GRØN GALACTIC

MIDNATSSORT

KUNSTLÆDER

SORT STOF

Disse specifikationer er afhængige af kørestolens konfiguration. Ved nogle konfigurationer, afhængig af brugervægt,
kan der være restriktioner i forhold til sædefunktioner. Yderligere oplysninger, som ikke er nævnt i dette blad,
findes i brugermanualen, som kan hentes fra Permobils hjemmeside, eller du kan kontakte den lokale Permobil forhandler.
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