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med
LiNX elektroniksystem förbättrar din rörelsefrihet ytterligare

Rörelse- & valfrihet
med REAL 6100 PLUS LiNX
När benen är svaga behöver man en stol att både sitta i och förflytta sig med. Stolen ska vara bekväm
att ta sig fram där man vill. Nya LiNX styrsystem ger förbättrade personligt anpassade köregenskaper.

Smidig elrullstol ger maximal rörelsefrihet
REAL 6100 PLUS LiNX är en 6-hjulig elrullstol för inomhusbruk.
Stolen är individuellt anpassningsbar för personer i alla åldrar. Det
mycket smala chassiet tillsammans med styrning på mitthjulen gör
den mycket smidig på små ytor. Det elektriskt justerbara sitthöjds
intervallet är hela 28 cm vilket gör det möjligt för brukaren att
nå höjder som i vanliga fall inte är möjligt för en sittande person.
Med vår extra låga ellyftomat kan man komma ner i sitthöjd till 33
cm. Detta tillsammans med nya LiNX styrsystem från Dynamic
Controls ger användaren maximal rörelsefrihet, både horisontellt
och vertikalt, hemma på arbetet eller i skolan.

LiNX styrsystem
ger en tryggare körupplevelse
REAL 6100 PLUS LiNX erbjuder en mängd olika anpassningsmöjligheter. Manöverboxen är mycket lättöverskådlig och
användarvänlig. Köregenskaperna, som via bluetooth enkelt
kan individanpassas i realtid, ger användaren en ännu bättre
och tryggare körupplevelse. LiNX styrsystem förenklar både
användning, anpassning och service.

Valfrihet
REAL 6100 PLUS LiNX har stora möjligheter att anpassas efter
användarens unika behov och önskemål. I standardutförande har
elrullstolen ett ergonomiskt sittsystem och nedjusterbara armstöd
för att möjliggöra enkel sidoförflyttning i och ur stolen. Benstödet
har en stabil fotplatta och är justerbart i höjd och vinkel. LiNX
styrsystem är kompatibelt med andra leverantörers manöverenheter
och kan programeras för upp till 20 olika elfunktioner.

Brett utbud av tillval och tillbehör
REAL 6100 PLUS LinX erbjuder ett brett utbud av olika tillval
och tillbehör. Du kan välja mellan olika varianter av sitstilt och
ryggvinkel, stort urval av sitsar och ryggar samt många tillbehör för
att optimera individanpassningen. Mer information finner du i vår
WEB-guide/shop där du kan bygga din egen stol shop.mercado.se
eller kontakta oss.
Vi är stolta över att kunna erbjuda Dynamic Controls breda
utbud av elektroniska tillbehör till LiNX styrsystem för en
ännu bättre individuell anpassning. Mer information finns på
dynamiccontrols.com

SITTPLATTA
Olika storlekar
& material.

TILLBEHÖR
Valfrihet i ett
stort utbud.

SITSTILT
(-15° till +23°)
Gas, vev eller
elektrisk.

RYGGPLATTA
& MEKANISM
Välj önskad
utformning.

SITTHÖJD
ELEKTRISK
Hög, låg eller
Extra låg.

MANÖVERBOXAR
Olika typer av
elektronik.

CHASSI
570x795 mm.

KLÄDSEL
Välj plysch, väv,
eller konstläder.

Ett system där dina behov

bestämmer utförandet

Fördelar med LiNX styrsystem
•
•
•
•
•
•
•
•

LiNX manöverbox är lättöverskådlig
och användarvänlig
LiNX ett utbyggbart modulsystem
LiNX är kompatibelt med externa
leverantörers manöverenheter
LiNX har ett inbyggt gyro i systemet för
ökad säkerhet och en bättre körupplevelse
LiNX interna loggsystem sparar
historiken i kronologisk ordning
Köregenskaperna kan trådlöst anpassas
i realtid under körning – förenklar även service
Samma powermodul oavsett konfiguration
och komplexitet
Automatisk avläsning och kompensering
av drivmotorer för bättre körupplevelse

STANDARDMÅTT

TEKNISKA DATA
Max brukarvikt
Maxhastighet
Vändutrymme 180°
Drivhjul
Körsträcka per laddning
Hindertagningsförmåga
Vikt
Laddningstid
Laddare provade och godkända
av Mercado Medic AB
Batterier provade och godkända
av Mercado Medic AB

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

135 kg
4,5 km/h
870 mm
båda mitthjulen
ca 15 km
40 mm
76 kg inkl. batteri
ca 6-8 tim.
ECB-401 Easy Buddy 4A
FGS, FGG22805,
2 st 12V 28 Ah

* 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.

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

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

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

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

”

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

