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M3 CORPUS®
– DIN TRYGGA KÖRNING.
Chassi och sits i perfekt kombination.
M3 Corpus följer din kropps naturliga
rörelse och ger dig en stabil och bekväm
upplevelse så att du kan sitta längre, nå
längre och göra mer.
M3 Corpus innebär en ny kvalitetsstandard för en mitthjulsdriven elektrisk
rullstol. Kombinationen av Smooth fjädring,
styrning och sits ger dig bättre rörlighet.
Sitssystemet Corpus är helt anpassningsbart och minskar risken för dig att utveckla

tryckskada. Med inte mindre än fem olika
elfunktioner och tre programmerbara sittminnen kan du vara säker på skön komfort
och välbefinnande.
Vi erbjuder ett brett sortiment av stöd
och andra tillbehör som är avsedda att öka
tiden du kan koppla av i din stol och få ut
mer av din dag.
Vår senaste joystick har inbyggd
BLUETOOTH® och infraröd teknik.

Det innebär att du kan koppla upp dig till
din mobiltelefon, styra din surfplatta eller
laptop och även koppla upp dig till din
hemmamiljö*, t.ex. manövrera TV:n eller
tända och släcka belysningen.

*Ytterligare utrustning i hemmet som Permobil inte tillhandahåller, kan krävas.

EG ENSK A PER

Smooth fjädring

Active Height

Smooth fjädring ger suverän
komfort, stabilitet och väggrepp
i sluttningar och vid hinder – inne
och ute. Enkel och robust
konstruktion, med få delar,
tillförlitlig och lätt att underhålla.

Var aktiv hela dagen. Kör i helt
upphöjt läge i upp till 5 km/h,
med fullständig fjädringsfunktion.
Detta är det högsta som är möjligt
idag i en mitthjulsdriven rullstol.

Active Reach
Upp till 20° framåtvinkling* kan
användas även när sitsen är helt
upphöjd så att du når mer av
din värld.
*Mer än 10° kräver extra stöd.

FÖ R D EL A R

M3 Corpus – revolutionerar elrullstolen – igen
I 50 år har Permobil legat i spetsen då det gäller
elrullstolsteknik. Med vår M3 Corpus har vi tänkt
om vad en mitthjulsdriven rullstol kan göra.
M3 Corpus innebär den kraftfullaste lösningen
för användaren. Vi vet att det är viktigt att
körningen är bekväm, intuitiv, och att rullstolarna
kan programmeras så att de motsvarar varje
användares behov.

Med en kombination av en stabil grund,
fininställd fjädring och trepunktsmonterad sits
erbjuder vi en oöverträffad stabilitetsnivå.
Den stabiliteten gör att vi kan flytta Corpussitsen framåt, vilket i sin tur betyder mindre stol
framför dig. Det möjliggör intuitiv körning,
bättre åtkomst till din omvärld och större
självständighet.

Sitssystemet ger kroppen ergonomiskt stöd, vilket
garanterar en bekväm sittkänsla. Sitsen kan
vinklas för att uppnå en avslappnad sittställning
och avlasta kroppen på ett kliniskt korrkekt sätt
och därmed minska risken för tryckskada.

TI L L BEH Ö R
Sits och positionering
Roho sittdynor
»
»
»
»

Quadtro Select
Contour Select
Hybrid Elite
Ergo Air – ROHO ilägg

Permobil originalstöd
»
»
»
»
»
»

Nackstöd
Sidostöd
Lårstöd
Vadstöd
Höftstöd
Amputationsstöd

Alternativa styrsätt
& anslutning till joystick
» Bluetooth-mus – kan styra
max 2 enheter (t.ex. PC och 		
surfplatta)
»	Infraröd teknik gör att du
kan ansluta till och styra din
omgivning
» Ett antal specialstyrsätt: 		
Minijoystick, hakstyrning, 		
vårdarstyrningar, etc.

Hållare och bagage
»
»
»
»

Mobil- och surfplattshållare
Mugghållare
Armstödsväska
Väska för medicinska
nödvändigheter
» Kryckkäpphållare
» Syrgashållare
» Bagagebox

M3 CORPUS ®

Corpus® sitssystem.
Erbjuder ett antal elektriska sitsfunktioner
med många kliniska fördelar.

Ryggstöd med skjuvningsreducering
En stor fördel med Corpus sitssystem
är ryggstödets enastående glidrygg.
Ger utmärkt skjuvningsreducering och
säkerställer korrekta positionsbyten så att
din kropp kan slappna av ordentligt.

Anslutningsbarhet.
Bluetooth och infraröd teknik som är inbyggd
i joystick så att du kan styra upp till två PC
eller surfplattor och koppla upp sig mot
hemtelefon, TV. Du kan även tända och
släcka belysningen hemma. Koppla upp dig
mot din omgivning!
Active Height sitslyft.
Du behöver inte längre missa
intressanta samtal. Kör i helt
upphöjt läge med upp till
5 km/h, med fullständig
fjädringsfunktion. Detta är det
högsta som är möjligt idag
med en mitthjulsdriven rullstol.

Minnesfunktioner underlättar vid upprepade
tryckavlastande ställningar och oberoende
omflyttningslägen (IRM).

Oöverträffad stabilitet. Enkel och
robust konstruktion som gör att du
känner dig säker när du kör.

Vibrationssänkande konstruktion
ger mjuk och stabil styrning.

Max hastighet
är 10 km/h.

Smooth fjädring som ger bekväm körning, 6 hjul
är i kontakt med underlaget och ger dragkraft
under körning.

Anpassa rullstolen
med din favoritfärg.

M3 CORPUS ®

SPEC I FI K ATI O N ER
Längd inkl sits

1080 mm

Vändradie (ISO 7176-5)

560 mm

Bredd chassi

615 mm

Vända i korridor

1110 mm

Bredd inkl sits

615–790 mm

Hindertagningsförmåga

50/75 mm

Höjd

960–1170 mm

Fjädring

Ja

Min. transportlängd

795 – 855 mm

Elektronik R-net

120 A

Min. transporthöjd

823 mm

Elektrisk sitslyft

0–300 mm

Sitshöjd

450 mm

Elektrisk sitsvinkling bakåt

50°

Sitshöjd med elektrisk sitslyft

450–750 mm

Elektrisk sitsvinkling framåt

Vikt, inkl. batterier (60/73 Ah)

175 kg/183 kg

0–10° (standardbenstöd)
0–20° (VS benstöd)

Vikt, batterier (60/73 Ah)

2x19 kg/2x 23 kg

Elektrisk benstödsjustering

90–180° (standardbenstöd)

Brukarens maxvikt

150 kg

Elektrisk ryggstödsjustering

85–150°, 85–180°

Sitsbredd

420–570 mm (50 mm steg)

Manuell ryggstödsjustering

90–135°

Sitsdjup

370–570 mm (25 mm steg)

Krocktest ISO 7176-19 lås

Ja

Ryggstödsbredd

360/410/460/510 mm

Krocktest ISO 10542-3 remmar

Ja

Ryggstödshöjd

470, 545–670 mm
(25 mm steg)

EN12182/EN12184 CE

Avstånd mellan armstöd

380–480/480–580 mm

Armstödshöjd

185–320 mm

Batterier 60/73 Ah

25 km/30 km*

Max hastighet

10 km/h

*Körsträckan kan reduceras om rullstolen ofta används på sluttningar, grovt underlag eller för körning upp över kanter.

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

Vinklingsjustering framåt

Vinklingsjustering bakåt

Sitslyft

ACC ENT- FÄ RG ER

ORANGE SUNBURST

RÖD RADIANT

Benstödsjustering

Ryggstödsjustering

K L Ä DSEL

ROSA POWER

BLÅ OCEAN

GRÖN GALACTIC

SVART MIDNIGHT

SKAI

SVART TEXTIL

Dessa specifikationer beror på konfigurationen på rullstolen. Restriktioner på sitsfunktioner kan vara aktuella på vissa
konfigurationer beroende på brukarvikt. För mer information som inte nämns i detta produktblad, se bruksanvisning som
kan laddas ner från Permobils hemsida eller kontakta ditt lokala Permobilkontor.

Permobil AB | Besöksadress: Per Uddéns väg 17 | Postadress: Box 120, SE 861 23 Timrå, Sverige
Telefon: +46 60-59 59 00 | info@permobil.com | www.permobil.se
M 3 C O R P U S17 0 3 2 7 S E

