Skippi / SkippiPlus
Kompakti lasten sähköpyörätuoli

Törmäystesti
standardien ISO 7176-19
ja ANSI/RESNA mukaan
Skippi / SkippiPlus | Ottobock
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Pehmusteiden ja selkänojan päällyksen värit

RAL-värit (pulveripinnoitus)

Keltainen RAL 1023

Signaalinpunainen
RAL 3001

Pinkki RAL 4010

Punainen

Sininen

Tehostevärit (pulveripinnoitus)

Marine blue
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Hopea metalliväri

Ottobock | Skippi / SkippiPlus

Katso väriyhdistelmät tilauslomakkeesta.

Musta

Tutki maailmaa
Skippin avulla

Yksilöllisesti säädettävä sähköpyörätuoli
tukee lapsen luonnollista liikkumishalua ja
edistää itsenäisyyttä. enAble40-ohjausjärjestelmässä on käytettävissä kaksi sähköistä
lisäsäätöä. SkippiPlus-mallin enAble50-ohjausjärjestelmä tarjoaa enemmän toimintoja
sekä mahdollisuuden erikoisohjaukseen tai
ympäristön ohjaukseen.

Lisävarusteet
• Korkeussäätöiset ja irrotettavat työntökahvat
• Avustavan henkilön ohjauslaite
• Sähkötoiminen istuimen korkeussäätö
• Irrotettava puskurisuojavanne (ainoastaan sääripituuteen
320 mm asti)
• Jalkatukien jalkalaudat kokonaan alumiinia
• LED-etu- ja -takavalot (Saksan tieliikennelupalainsäädännön StVZO mukaisesti)
• Sähkötoiminen selkänojan kulman säätö
• Sähkötoiminen istuimen kallistus
• Käsikäyttöinen äänimerkinantolaite
• Varustesarja autossa kuljettamista varten (ISO 7176-19)

Edut lyhyesti
• Pieni, nopea ja helposti ohjattava
• Lapsi pääsee tutkimaan joka kolkan ahtaissakin
tiloissa ja voi liikkua itsenäisesti.
• Istuimen syvyyttä ja leveyttä sekä jalkojen asentoa
ja istuinkulmaa voidaan säätää vartalon koon mukaan.
• Helppo kuljettaa
• Sopii sisä- ja ulkotiloihin

Tekniset tiedot

Perusmalli
• Vakioistuin ja selkätasku
• Istuintyynyt
• Säädettävät sivulaidat
• Ajopyörissä mustat alumiinivanteet
• Ajopyörissä pyöränsuojukset
• Helppo purkaa osiin ja lastata
• Rikkoutumattomat 8 tuuman polyuretaaniohjauspyörät
• Ilmatäytteiset 12 ½ tuuman ajopyörät
• Säädettävät, kaksiosaiset jalkatuet
• AGM-akut, 28 Ah (C5) tai 33 Ah (C20)
• Laturi
• Skippi: enAble40-ohjausjärjestelmä, 2 sähköistä
lisäsäätöä
• SkippiPlus: enAble50-ohjausjärjestelmä, 3 sähköistä
lisäsäätöä sekä erikoisohjaus ja ympäristön ohjaus

Nopeus

6 / 7,2 km/h

Akkujen varaustila

AGM-akut, 28 Ah (C5)
tai 33 Ah (C20)

Ajosäde (ISO 7176-4) n.

25 km

Ohjaus

enAble40 (Skippi)
enAble50 (SkippiPlus)   

Esteen ylitys (lisävaruste)

60 mm

Kokonaispituus

870 mm

Latausaika: maks.

Nimelliskaltevuus (ISO 7176-2)
Kokonaisleveys
Kääntösäde

Istuimen leveys

Istuimen syvyys
Istuimen korkeus (ilman tyynyä)
istuimen kaltevuuskulman ollessa 3°

12 h

12 % (7°)
590 mm
680 mm

300 – 420 mm
290 – 370 mm
445 mm

Sähkötoiminen istuimen korkeussäätö enint. 200 mm
Istuimen kallistus

20° mekaanisesti,
20° sähkötoimisesti

Istuimen kaltevuuskulma

0° / 3° / 6°

Selkänojan korkeus

400 / 420 / 440 / 460 mm

Selkänojan kulma

Käsinojan korkeus
Sääripituus

Maksimikuormitus
Tyhjäpaino alk.

-9° – +30°

160 – 230 mm
150 – 430 mm
50 kg

66,5 kg
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Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach / Saksa
www.ottobock.com

© Ottobock · 646D1326=fi_FI-01-1807 · Oikeudet teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään. Tuotekuvat voivat sisältää lisävarusteita. Sisällöstä vastaava taho: Respecta.

Voit pyytää tätä asiakirjaa ja tarkempia tietoja
tuotteesta sisältävää käyttöohjetta PDF-tiedostona
Customer Care Center (CCC) -palvelusta
osoitteesta oa@ottobock.com. PDF-tiedosto
voidaan esittää myös suurennettuna.

