
M5 Corpus® 
Gjord för mer.



Mer äventyr

M5 Corpus är gjord för mer äventyr, vilket ger den 
en helt egen kapacitet för användare som behöver 
högre hastighet, starkare motorer, högre höjd, 
bättre räckvidd och exceptionell komfort, stabilitet 
och dragkraft i olika körsituationer. Med kraftfulla 
LED-lampor, längre räckvidd och längre batteritid  
är nya, färgglada M5 Corpus utformad för att ge  
dig mycket mer.

ACTIVE REACH 0–20 °

Vinkla  50 °

Active Reach
Vinklar sitsen framåt med upp till 20° och höjer den för att utöka 
den funktionella räckvidden. Hjälper till vid förflyttningar och i 
dina dagliga aktiviteter. 

Active Height
Gör att du kan köra i upp till 5 km/h i helt upphöjt läge och 
kombineras sömlöst med Active Reach för att ge dig den ultimata 
fördelen i att få tillgång till din miljö. 

Corpus: det optimala sitssystemet 
Förbättrad komfort, bäckenpositionering, sidostabilitet och 
nedsjunkning är alla framträdande egenskaper hos den nya 
Corpus-sitsen. 

Dynorna i sitsen har ett mjukare skum med dubbel densitet  
på ryggstödet, en nydesignad bäckenbotten och Stretch-Air™, 
ett andningsbart och vattentåligt dyntyg som kan maskintvättas 
i 60°C.

Mer kontroll
Agile individuell fjädring, fungerar på alla 6 hjulen, erbjuder  
överlägsen åkkomfort, dragkraft och stabilitet för att ge dig  
mer kontroll när du är ute och utforskar.

Längre räckvidd
Permobils nya batteri och Permobil VoltPro laddare samverkar 
för att ge dig upp till 25% längre räckvidd, kortare laddningstider 
och längre livslängd på batterierna. 
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BÄTTRE KOMFORT
Den mjukare ryggdynan med dub-
bel densitet och den nydesignade 
bäckenbasen ökar nedsänkningen 
i sitsen, vilket ger mer komfort och 
stabilitet

MER STÖD
BodiLink® positioneringstillbehör 
speciellt utformade för Corpus 
sittsystem (tillval)

MER FÄRG
En ny, fräsch estetik gör att du kan 
mixa och matcha färger på kåpa/
nav för att matcha din stil.

BÄTTRE SYNLIGHET
LED-belysningen fram och bak 
är dubbelt så ljusstark för bättre 
synlighet.

MER FRIHET 
att röra sig i ett större antal 
körställningar med förbättrad 
stabilitet.

STÖRRE LASTKAPACITET
Extra bagagekorg



* Körsträckan kan minska beroende på användarvikt och om rullstolen ofta används på sluttningar, 
 grovt underlag eller för körning över kanter.

SITSLUTNING BAKÅT 
0–50°

BENSTÖD 90–180°

ELEKTRISKT RYGGSTÖD 
85–180°

SITSLYFT

SITSLUTNING FRAMÅT

M5 Corpus® Specifikationer
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Maxfart 12 km/h (tillval för 6 och 10 km/h)

Max. Körsträcka (G24: 85 Ah-batterier) 40 km*

Användarens maxvikt 150 kg

Hindertagningsförmåga (med uppgång) 50 mm (100 mm)

Minsta vänddiameter 1120 mm

Vändutrymme 1130 mm

Fjädring Agile

Elektronik R-Net 120 A

Krocktest ISO 7176-19 - 4-punktsfäste Ja – max. användarvikt 150 kg

Krocktest ISO 7176-19 - Dahl dockningsstation Ja – max. användarvikt 136 kg

Testad enligt SS-EN12182/SS-EN12184 CE Ja

Max. Längd inkl. sits 1170 mm 

Basbredd 630 mm 

Bredd inkl. sits och armstöd 650–790 mm 

Höjd 960–1170 mm

Förvaringslängd/ höjd 880 mm/870 mm

Vikt inkl. 85 Ah-batterier 194 kg

Höjd sits till golv (exkl. dyna) 450 mm

Sitslyftens höjd (exkl. dyna) 450–800 mm

Sitsdjup 370–570 mm (25 mm intervall)

Sitsbredd 420–570 mm (50 mm intervall)

Ryggstödsbredd  360–510 mm (50 mm intervall)

Ryggstödshöjd (exkl. sittdyna) 470; 545–670 mm (25 mm steg)

Armstödshöjd 185–320 mm

Avstånd mellan armstöd 380–480/480–580 mm

Justering av ryggstödsvinkel (manuell) 90°–135°

Sitsplansjustering - lutning framåt/bakåt -20° till +50°

MyPermobil Längre 
batteritid

permobil.se | T. 060-59 59 00

CANARY

SPRING

AQUA

SKY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM


