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smidig elrullstol med smalt chassi för barn och vuxna

Rörelsefrihet och valfrihet
med REAL 6100 PLUS
När benen är svaga behöver man en stol att både sitta i och förflytta sig med.
Detta ställer höga krav på funktion och kvalitet. Stolen ska vara bekväm,
ge en ergonomiskt riktig sittställning och ta sig fram där man vill.
Rörelsefrihet
REAL 6100 PLUS är en eldriven rullstol för inomhusbruk. Den är konstruerad för att ge användaren maximal rörelsefrihet i hemmet, på arbetet eller i skolan.
Chassit är endast 570 mm brett vilket gör den
mycket smidig på små ytor. Den elektriska höjdregleringens intervall är på hela 280 mm, vilket gör
det möjligt för brukaren att nå höjder som i vanliga fall
inte är möjligt för en sittande person.
Drivning på mitthjulen innebär att REAL 6100
PLUS kan vända runt sin egen axel och tack vare den
individuella hjulupphängningen klarar den hinder
upp till 40 mm.

Valfrihet
REAL 6100 PLUS har stora möjligheter att anpassas efter

användarens behov och önskemål. I standardutförande
har elrullstolen ett ergonomiskt sittsystem och ned-

justerbara armstöd för att möjliggöra enkel sidoförflyttning i och ur stolen. Benstödet har en
stabil fotplatta och är justerbart i höjd och vinkel.
Stort utbud av tillval och tillbehör
REAL 6100 PLUS erbjuder valfrihet med ett stort
utbud av olika tillval och tillbehör. Du kan välja
mellan flera typer av sits- och ryggvinklingar, alternativa sittstorlekar, ERGOMEDIC PLUS sittsystem
samt en stor mängd tillbehör som nackstöd, sidostöd, bålstöd, med mera. Se vår tillbehörsbroschyr
för mer information.
Vi är också stolta över att kunna erbjuda
Dynamic Controls breda utbud av elektroniska
tillbehör för en ännu bättre individuell anpassning.
För mer information, gå till:
http://www.dynamiccontrols.com/designers-andmanufacturers/products

Ett system där just dina behov bestämmer 			
						utförandet
SITTPLATTA
I olika storlekar och
material.

SITSTILT
(+15° till –8°)
Gas, vev eller
elektrisk.

RYGGPLATTA
OCH
MEKANISM
Välj önskad
utformning.

SITTHÖJD
ELEKTRISK
Hög eller låg.

MANÖVERBOXAR
Olika typer av
elektronik.

CHASSI
570x795 mm.

KLÄDSEL
Finns i plysch,
väv eller konstläder.

TILLBEHÖR
Valfrihet i ett
stort utbud.

STANDARDMÅTT
Totalbredd
Längd
Hjul fram/bak
Drivhjul
Sitthöjd
Benstödslängd
Sittbredd
Sittdjup
Sitslutning
Ryggstödshöjd
Ryggstödslutning

TEKNISKA DATA
Max brukarvikt
Maxhastighet
Vändutrymme 180°
Drivhjul
Körsträcka per laddning
Hindertagningsförmåga
Vikt
Laddningstid
Laddare utprovad och godkänd av
Mercado Medic AB
Batteri utprovat och godkänt av
Mercado Medic AB

135 kg
4,5 km/h
870 mm
båda mitthjulen
ca 15 km
40 mm
76 kg inkl. batteri
ca 6-8 tim.
Mentzer 2,5A, ECB-801
Easy buddy 4A

* Möjlighet att justera ned steglöst max 3 cm. Mätt utan sitstilt
från golv till underkant sits med sits i planläge. Med sitstilt +1 cm.
Med sitstilt “allvinkelsittkryss” + 2 cm.

Sonnenschein 2st 12V 25 Ah

PROGRAMMERINGSALTERNATIV
Val av olika programmeringsfunktioner:
• Hastighet framåt
• Acceleration framåt
• Bromssträcka framåt
• Hastighet bakåt
• Acceleration bakåt
• Bromssträcka bakåt

570 mm
795 mm
Ø 125 mm
Ø 210 mm
460-740, 380-580 mm*
370-530 mm
290-480 mm
320-480 mm
-15° +8°, -8° +15°, 0° +23°
330-430 mm
-15-+45°

”

• Svänghastighet
• Svängacceleration
• Svänginbromsning
• Känslighet i joystick
• Användning av extern joystick
• Omvänd funktion för joystick

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

HOS MERCADO SKRÄDDARSYS
STOLEN EFTER JUST DINA UNIKA
BEHOV. GÅ TILL VÅR WEBGUIDE*
OCH BYGG DIN EGEN STOL!

Telefon & Fax
Tel + 46 8 555 143 00
Fax + 46 8 555 143 99

*shop.mercado.se

Email & Internet
Email
info@mercado.se
Internet www.mercado.se

