
M5 Corpus® 
Beregnet til meget mere.



Flere oplevelser

M5 Corpus er beregnet til flere oplevelser, hvilket 
giver den helt særlige muligheder til brugere, der kræ-
ver højere hastighed, stærkere motorer, højere løft, 
bedre rækkevidde og exceptionel komfort, stabilitet 
og trækkraft i forskellige køresituationer. Med kraf-
tige LED-lys samt øget rækkevidde og batterilevetid 
er den nye, farvestrålende M5 Corpus designet til at 
give dig meget mere.

M5 Corpus® 

ACTIVE REACH 0-20°

Kip 50°

Active Reach
Vipper sædet op til 20° fremad og hæver det for at øge den funk-
tionelle rækkevidde, assistance ved forflytning og dine daglige
aktiviteter.

Active Height
Gør det muligt for dig at køre op til 5 km/t, samtidig med at du er
fuldt hævet, og kombinerer problemfrit med Active Reach for at
give dig den ultimative fordel ved adgangen til dine omgivelser. 

Corpus: det ultimative sædesystem 
Bedre komfort, bækkenpositionering, lateral stabilitet og trykfor-
deling er blandt de vigtige mål med det nye Corpus-sæde.

Corpus-puder har to lag blødere skum med forskellig densitet
på ryglænet, en nydesignet bækkenfordybning, samt Stretch-
Air™ betræk, som er et åndbart, vandafvisende materiale, der 
kan maskinvaskes ved 60 °C.

Mere kontrol
Agile, uafhængig affjedring, der virker på alle seks hjul og  
giver overlegen kørekomfort, vejgreb og stabilitet, så du får 
mere kontrol, når du er ude at sondere terrænet.

Bedre køreegenskaber
Det nye Permobil-batteri- og opladesystem arbejder sammen  
og giver dig op til 25 % længere kørestrækning, optimerede  
opladningstider og længere batterilevetid.
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MERE KOMFORT
Den blødere rygpude med skum i to 
forskellige densiteter og den nydesig-
nede bækkenfordybning øger
trykfordelingen i sædet, hvilket
giver bedre komfort og stabilitet

MERE STØTTE
BodiLink®-positioneringstilbehør er 
specielt designet til Corpus-sædesy-
stemet (ekstraudstyr).

MERE FARVERIG
En ny, frisk æstetik giver dig mulig-
hed for at mikse og matche skærm- 
og hjulfarver, så de matcher  
din stil.

STØRRE SYNLIGHED
LED-lys for og bag er dobbelt så  
lysstærke og giver større synlighed.

MERE FRIHED 
til at bevæge dig i flere forskelli-
ge kørepositioner med forbedret 
stabilitet.

STØRRE BÆREEVNE
Bagagebærer/bagageboks som 
ekstraudstyr



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

EL-BAGUDKIP 0–50°

EL-BENSTØTTE 90°-180°

EL-RYGLÆN 85°-180°

EL-SÆDEHEJS

EL-FREMADKIP

M5 Corpus®–specifikationer

M5DATASHEETDK200909

Maks. hastighed 12 km/t (6 og 10 km/t ekstraudstyr)

Maks. rækkevidde (G24: 85 Ah-batterier) 40 km*

Maks. brugervægt 150 kg

Forhindringsevne (med 50 cm tilløb) 50 mm (100 mm)

Vendediameter 1120 mm

Min. vendebredde i gang 1130 mm

Affjedring Agile

Elektronisk R-Net 120 A

Crashtest ISO 7176-19 – 4-punkts fastgørelse Ja – maks. brugervægt 150 kg

Crashtest ISO 7176-19 – Dahl-dockingstation Ja – maks. brugervægt 136 kg

Testet iht. EN 12182/EN12184 CE Ja

Maks. længde inkl. sæde og fodplader 1170 mm 

Chassis bredde 630 mm 

Højde ekskl. nakkestøtte 960–1170 mm

Mindste opbevaringslængde/højde 880 mm/870 mm

Vægt inkl. batterier 85 Ah 194 kg

Højde fra gulv til sæde (ekskl. sædepude) 450 mm

Sædeforhøjelse elektrisk (ekskl. sædepude) 450–800 mm

Sædedybde 370–570 mm (25 mm intervaller)

Sædebredde 420–570 mm (50 mm intervaller)

Ryglænsbredde  360–510 mm (50 mm intervaller)

Ryglænshøjde (ekskl. sædepude) 470; 545–670 mm (25 mm intervaller)

Armlænshøjde over sædebund 185–320 mm

Bredde mellem armlæn 380-480/480–580 mm

Ryglænsvinkel (manuel/elektrisk) 90°–135° / 85°–180°

Sædekip elektrisk – fremad/bagud -20° til +50°

MyPermobil Længere  
batterilevetid

permobil.com | dk@permobil.com | Tlf. 44 68 14 06

M
er

e 
fa

rv
er

ig


