
M1
Forenklingens kunst.



M1 er en driftssikker og holdbar elektrisk kørestol 
med lav sædehøjde, elektrisk tiltfunktion og 
låsbare armlæn, der kan vippes op. Den er drevet 
af Permobils batterisystem, så du kan køre sikkert 
og komfortabelt til de steder, du har brug for. 
Indendørs eller udendørs.

M1

Svingbar benstøtte
(aftagelig)

Lav sædehøjde 
på 410 mm 

Holdbarhed, der kan mærkes
M1 er beregnet til en aktiv livsstil og er designet med fokus 
på brugervenlighed og holdbarhed.

Bedre køreegenskaber
Permobils nye batteri og VoltPro-oplader arbejder sammen 
og giver dig op til 25 % længere kørestrækning, reducerede 
opladningstider og længere batterilevetid. 

Tilt med et tryk på en knap
Den elektriske tiltfunktion gør det muligt at tilte sædet op 
til 50°, hvilket giver mulighed for en bedre hvilestilling eller 
trykfordeling. Tiltfunktionen kan også bruges til at forbedre 
komfort, stabilitet i kroppen og hovedkontrol.

Mulighed for elektrisk centerhængt benstøtte
Gør det muligt nemt at skifte stilling og dermed øge komforten. 
Det kan også give en bedre cirkulation i underekstremiteterne.

Komfortable og pålidelige køreegenskaber 
Smooth-affjedring hjælper med at reducere vibrationer, og et 
lavt tyngdepunkt med centerhjulstræk betyder, at du kan køre 
komfortabelt i længere tid. Det justerbare sæde giver mulighed 
for ændring af kropsholdning og funktionalitet i løbet af dagen.

Nemmere og mere sikker forflytning
Den lave sædehøjde, de kraftige opklappelige og låsbare 
armlæn, det smarte svingbare joystick og de aftagelige 
benstøtter har til formål at gøre forflytninger og aktiviteter 
i dagligdagen mere sikre og enkle.

Kompakt og transportabel
Den kompakte størrelse og det foldbare ryglæn sparer plads,  
når din M1 skal opbevares eller transporteres.

Et frit liv.
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ELEKTRISK TILTFUNKTION
Op til 50° hældning for hvile- 
eller trykfordeling.

SVINGBART JOYSTICK
Letter forflytninger.

LAV SÆDEHØJDE 
Er med til at gøre forflytninger og 
andre daglige aktiviteter nemmere.

AVANCERET BATTERISYSTEM
Permobil-batteriet og Permobil 
VoltPro-opladeren arbejder 
sammen, så du får en længere 
batterilevetid, optimeret 
opladningstid og mulighed for 
at køre længere strækninger. 

LED-LYS FOR OG BAG
For større synlighed og mere 
sikker kørsel i mørke

MERE STØTTE
BodiLink®-positioneringstilbehør 
specielt designet til Permobils 
elektriske kørestole.
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Specificationer for M1
Maks. hastighed 8 km/t (6 km/t som ekstraudstyr)

Rækkevidde (G34: 65 Ah-batterier) 40 km*

Maks. brugervægt 136 kg

Forhindringsevne (med tilløb) 50 mm (75 mm)

Min. vendediameter 1120 mm

Drejebredde 1100 mm

Affjedring Smooth

Elektronik VR2 90A (RNET 90A som ekstraudstyr)

Kollisionstest ISO 7176-19 –  
4-punkts fastspænding

Ja – maks. 136 kg brugervægt

Testet iht. EN 12182/EN12184 CE Ja

Maks. Længde inkl. sæde 990 mm 

Basisbredde 610 mm 

Bredde inkl. sæde og armlæn 610–790 mm 

Højde 970–1170 mm

Opbevaringslængde/højde 670 mm/820 mm

Vægt inkl. batterier 65 Ah 144 kg

Højde fra gulv til sæde (ekskl. sædepude) 410 mm

Indstillinger af højde fra gulv til sæde 
(ekskl. sædepude)

410 mm, 435 mm, 460 mm

Sædedybde 360–560 mm (i trin på 25 mm)

Sæde- og ryglænsbredde 360–560 mm (i trin på 50 mm)

Ryglænshøjde (ekskl. sædepude)  
sædebredde 360 mm

455–640 mm (i trin på 25 mm)

Ryglænshøjde (ekskl. sædepude)  
sædebredde > 360 mm

555–740 mm (i trin på 25 mm)

Armlænshøjde 180–360 mm

Afstand mellem armlæn 380–480 mm/480-580 mm

Justering af ryglænsvinkel (manuel) 85°–110°

Justering af sædetilt – fremad/bagud tilt 90° til 140°

Elektrisk centerhængt benstøtte 80°–140° (> 480 mm sædedybde)
90°–150° (≤ 480 mm sædedybde)

Svingbar benstøtte (kan justeres manuelt) 100°–115°

Centermonteret benstøtte  
(kan justeres manuelt)

80°–135°
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GALACTIC 
GREEN

POWER 
PINK

SUNBURST 
ORANGE

OCEAN 
BLUE

MIDNIGHT 
BLACK

M1DATASHEETDK210121

*Rækkevidden kan variere i forhold til brugervægt, og hvis kørestolen bruges hyppigt  
på skråninger, i ujævnt terræn eller til at forcere kantsten.

BAGUD TILT 0–50° ROHO AGILITY-RYG 
SOM EKSTRAUDSTYR

RADIANT 
RED


