
Per Uddén Varje handikappad har rätt att få 
sitt handikapp så vitt möjligt kompenserat av 
hjälpmedel med samma tekniska standard som 
dem vi alla använder oss av i vår vardagsvärld.



1925 - 2002  |  Per Uddéns anda lever vidare hos Permobil.

Per Uddén var på många sätt en ovanlig person. Han drevs av ren, outsläcklig nyfikenhet och en önskan att förvandla idéer 

till verkliga lösningar, och han provade konstant nya idéer. Permobil är utan tvekan hans mest kända uppfinning. Per Uddén 

och hans fru Ann-Britt fick nio barn, och flera av dem arbetade också på Permobil. Minnet av denna visionär, hans helt 

unika stil och livssyn, bringar fortfarande glädje till hans familjemedlemmar, personal och Permobil-användare i hela världen.



Livet är ett mysterium. Enkelt men sant. Vi människor driver fortfarande fritt, 
omedvetna om tillvarons orsaker och ursprung. Det finns alla möjliga teorier, 
från de vetenskapliga till de religiösa, men livets gåta är fortfarande olöst. 
Men vi vet en sak säkert, livet självt är den största gåvan. Och alla människor 
har rätt till ett fullvärdigt, värdefullt och rikt varierat liv. Så här i svart på vitt 
tycks det självklart, men i verkliga livet är det, som vi vet, långtifrån alltid så.  
Alldeles för många människor får aldrig de möjligheter de borde ha fått. För 
alla med funktionsnedsättning är det, på olika sätt, speciellt tydligt. Inte minst 
därför att vardagsbestyr nästan aldrig är enkla. Under en vanlig dag finns det 
mängder av trivialiteter som återkommer, om och om igen, som de flesta av oss 
tycker är enkla. Duscha, hämta posten, gå ut med hunden, släppa in grannen, 
brygga kaffe eller bädda. Men om till exempel dina ben inte fungerar är det 
plötsligt inte alls enkelt. Och den här insikten är viktig. Det är vår riktlinje på 
Permobil. Det är och förblir vår viktigaste uppgift att lösa vardagliga problem 
för människor med funktionsnedsättning. Varje elektrisk rullstol som vi tillverkar 
måste vara en lösning på en unik människas specifika behov. Vi glömmer aldrig 
det. Alla de elrullstolar vi tillverkar är bara en droppe i havet. Men varje stol 
fyller ett behov hos en människa, och han eller hon får en chans att leva sitt 
liv på ett enklare och bättre sätt. Hjul kan aldrig ersätta någons ben. Men en 
smart, individuellt anpassad rullstol kan lösa problem som annars är nästan 
oöverstigliga. Att kunna bidra till något som är så viktigt är fantastiskt inspirerande. 
Vi är stolta över det vi gör, men vi är inte nöjda än. Och det kommer vi aldrig 
att bli heller. De unika behov som människor med funktionsnedsättningar 
har betyder att vi konstant måste försöka hitta nya och bättre lösningar.  
Vem hade kunnat tro för bara några år sedan att det skulle gå att styra en 
rullstol med munnen? Genom åren har vi lärt oss att skilja på vad som är viktigt 
och vad som inte är det. Vi har oftast de praktiska kunskaper som behövs 
hos oss. Samtidigt vet vi att vi inte kan åstadkomma mirakel. För som vi sa, 
en rullstol kan vara hur bra som helst, men den kan inte ersätta någons ben 
eller armar. Men en bra stol kan se till att livet och vardagen blir smidigare. 
Livet kanske är ett mysterium, men du måste fortfarande ta hand om det.



I 50 år har vi arbetat med och för människor med många olika 

funktionsnedsättningar. Vi har mött och lärt känna tiotusentals 

människor som har beskrivit sin verklighet, sitt liv, drömmar och behov 

för oss. Med våra produkter och tjänster har vi blivit en viktig del av 

deras liv. Det är ett privilegium att ha så goda och starka relationer 

till kunderna. Det är också en viktig orsak till att våra produkter 

och tjänster har så gott rykte. Vi fokuserar i varje läge på personer 

och deras behov, och kombinerar detta med vår egen noggrant 

utvecklade högkvalitetsteknologi. Våra produkter är resultatet av ett 

unikt samarbete mellan användare, arbetsterapeuter och hela vår 

organisation.

Idag har vi ett fenomenalt sortiment av chassin och sitsar för 

både vuxna, barn och tonåringar, lämpliga för användning både 

inomhus och utomhus. Vi har en världsomspännande support- och 

serviceorganisation som garanterar säkerhet och positivt samarbete 

under rullstolens hela livslängd. Därför litar våra kunder på oss.

Samtidigt har vi den styrka, kunskap och hängivenhet som krävs för att 

möta framtidens utmaningar. Vi utvecklar nya system som svarar ännu 

bättre på miljön. Det gör rullstolen till en naturlig plattform för rörelse, 

wifi-kommunikation och samverkan med miljön. För oss är detta en 

tydlig symbol för oberoende och livskvalitet. Vi ser till framtiden.

Jon Sintorn | VD
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Vår historia
För 50 år sedan föddes Permobil i Timrå, i en verkstad i en källare 

som ägdes av uppfinnaren, entreprenören och läkaren Per Uddén.  

Per var en ovanlig person på många sätt. Han drevs av en oemotståndlig 

önskan att finna nya svar på de frågor han ställdes inför i sitt arbete 

som läkare. Han hade många idéer om hur han skulle kunna förbättra 

livskvaliteten för människor med funktionsnedsättningar. Han trodde 

på att alla hade rätt till ett fullvärdigt liv. Den elektriska rullstolen var 

en idé som i mitten på 60-talet ledde till en första prototyp. Den här 

elektriska rullstolen hade unika tekniska lösningar för sin tid, t.ex. elektrisk 

sitsvinkling, arm- och benstöd som kunde vikas undan och framhjulsdrift. 

Per Uddén var en äkta pionjär, och vi är stolta över att vi följer i hans 

fotspår och att företaget bär hans namn  –  ‘Permobil’. 1965 sa Per:  

‘Varje handikappad har rätt att få sitt handikapp så vitt möjligt 

kompenserat av hjälpmedel med samma tekniska standard som dem 

vi alla använder oss av i vår vardagsvärld.’ Den kreativitet, nyfikenhet 

och humanistiska världssyn som var karakteristisk för Per och hans arbete 

bildade Permobils grund. Idag lever tiotusentals människor i hela världen 

ett rikare liv, tack vare denna ovanliga person och hans idéer.

Vår vision
Vi på Permobil har nu mött och lärt känna tiotusentals människor som 

har beskrivit sin verklighet, sitt liv, sina drömmar och sina behov för 

oss. Vi satte oss ner och arbetade med den här informationen, och 

nu är vi en viktig del av deras liv med våra produkter och tjänster. Vi 

fokuserar alltid på personer och deras behov. Kanske är det därför våra 

produkter och tjänster har så gott rykte. Våra produkter är resultatet av 

ett unikt samarbete mellan användare, arbetsterapeuter och hela vår 

organisation. Permobils ambition är att vara en världsledande leverantör 

av avancerade rörlighetslösningar och tillbehör för människor med fysisk 

funktionsnedsättning. Vi vill överträffa kundernas förväntningar med hjälp 

av den bästa personalen, den bästa kvaliteten och innovationer.

Vårt uppdrag
Att med teknologisk hjälp ge människor med funktionsnedsättning större 

rörlighet och livskvalitet. Permobil utvecklar och tillverkar elektriska rull-

stolar, transportlösningar och kommunikationssystem, och marknadsför 

dem till människor med funktionsnedsättning. Våra produkter måste vara 

till hjälp när kvalitet, prestanda, säkerhet och funktion är viktigt. Vi vill att 

våra produkter ska erbjuda brukarna den bästa möjliga kompensationen 

för deras funktions nedsättning.



Ta hand om morgondagen idag
Ansvar och arbete med miljöfrågor ingår i vår tradition och är en naturlig 

aspekt av vårt arbetssätt. Vi har ett globalt ansvar att göra allt vi kan 

i vårt arbete för att bidra till en positiv utveckling av ett mer ekologiskt 

hållbart samhälle. Vår miljöpolicy är den kompass som visar oss åt vilket 

håll vi måste gå varje dag. Permobil och våra dotterbolag Lifestand 

och Permobil NV främjar ett mer ekologiskt hållbart samhälle genom 

att spara resurser och göra rätt val beträffande produkter, aktiviteter 

och tjänster.

Kvalitet ingår i vår tradition
Kvalitet är en hörnsten i vår verksamhet. Vi har alltid haft höga ambitioner, 

och våra produkter och tjänster har en kvalitetsstämpel som vi är stolta 

över och som vi fortsätter att utveckla. En verksamhet med sådana 

ambitioner kan aldrig vara nöjd. Kvaliteten måste kontinuerligt förbättras, 

och detta måste vara en naturlig del av våra dagliga aktiviteter. Så vår 

verksamhet formas även av ett kvalitetskontrollsystem som vi använder 

för att jämföra våra prestationer med kundernas förväntningar. Detta 

betyder att det finns systematiska kontroller i alla våra processer, så 

att vi övervakar att vi alltid uppfyller godkända specifikationer. Denna 

policy gäller för hela koncernen, och även för våra externa leverantörer.

Certifiering
En global verksamhet har världsomfattande distributionskanaler. Alla 

våra produktionsanläggningar världen över kräver att leverantörerna 

uppfyller våra inköpsvillkor och riktlinjer. Godkännande och uppfyllelse 

av våra villkor och riktlinjer betyder att vårt globala distributionsnätverk 

fungerar i enlighet med kraven i ISO 9001 eller ISO 13485, ISO 

14001 och ISO 26000. För att bli en föredragen leverantör och för att 

bli kvalificerad att arbeta med vår verksamhet förväntar vi oss att våra 

leverantörer godtar våra villkor och riktlinjer i ett skrivet avtal.



VUXNA





SPECIFIKATIONERCORPUS 3G

VUXNA  CORPUS 3G

Nya Corpus 3G är stilriktig  

och elegant, och har samma 

bekvämlighet och känsla som  

det ursprungliga Corpus-systemet.

Corpus 3G C400

Totalvikt inkl. batterier 175 kg
Längd 1130 mm
Bredd  620 mm
Minsta transportlängd 900 mm
Sitshöjd till sitsplåt 480 mm
Sitshöjd till dyna 535 mm
Sitsbredd 420 - 570 mm
Sitsdjup 370 - 570 mm
Ryggstödshöjd 470, 545 - 670 mm
Armstödshöjd justerbar

Corpus 3G C500

Totalvikt inkl. batterier 180 kg
Längd 1225 mm
Bredd  675 mm
Minsta transportlängd 930 mm
Sitshöjd till sitsplåt 480 mm
Sitshöjd till dyna 535 mm
Sitsbredd 420 - 570 mm
Sitsdjup 370 - 570 mm
Ryggstödshöjd 470, 545 - 670 mm
Armstödshöjd justerbar

KLÄDSEL

svart textilskai
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BENSTÖD

Svängda benstöd för 

en naturlig sittposition.

FUNKTIONER

ELEKTRISKA FUNKTIONER

RYGGSTÖD

Delat ryggstöd, justerbart 

i steg om 25 mm.

ARMSTÖD

Justerbara armstöd 

ger bekvämt stöd.

ARMSTÖD

Armstöd som kan vikas 

upp är idealiska för över-

flyttningar i sidled.

NACKSTÖD

Unitrack-skena överst på 

ryggstödet för justering i sidled.

CORPUS 3G  VUXNA

EN NY DAG
Många trodde att det var omöjligt att förbättra sittsystemet Corpus. Men än en gång, i och med lanseringen av 
Corpus 3G, visar Permobil sin beslutsamhet när det gäller att sträva efter det perfekta. Permobils Corpus 3G har 
utvecklats i samarbete med Corpus ursprungliga världskända utvecklare, den svenska ergonomiexperten Bengt 
Engström. Designen använder grundprincipen i Engströms koncept med interaktivt mottryck. Den innehåller 
ergonomisk spjutspetsdesign tillsammans med elektrisk och mekanisk teknologi för att skapa ett kraftfullt sittsystem 
som förenar form och funktion.

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

SITSVINKLING

50° sitsvinkling som standard. 

Mycket viktigt stöd när man  

vill förebygga trycksår.

Corpus 3G C400

Totalvikt inkl. batterier 175 kg
Längd 1130 mm
Bredd  620 mm
Minsta transportlängd 900 mm
Sitshöjd till sitsplåt 480 mm
Sitshöjd till dyna 535 mm
Sitsbredd 420 - 570 mm
Sitsdjup 370 - 570 mm
Ryggstödshöjd 470, 545 - 670 mm
Armstödshöjd justerbar

Corpus 3G C500

Totalvikt inkl. batterier 180 kg
Längd 1225 mm
Bredd  675 mm
Minsta transportlängd 930 mm
Sitshöjd till sitsplåt 480 mm
Sitshöjd till dyna 535 mm
Sitsbredd 420 - 570 mm
Sitsdjup 370 - 570 mm
Ryggstödshöjd 470, 545 - 670 mm
Armstödshöjd justerbar

RYGGSTÖDSJUSTERING

Elektrisk ryggstödsjustering  

upp till 175°. Tillval glidrygg.

11

KABLAGE

Integrerat kablage förhindrar 

skador på sladdar och kablar.



SPECIFIKATIONER

VUXNA  C500 CORPUS 3G

KLÄDSELFÄRGER

krocktestad

standard

krocktestad

standard

Total längd 1225 mm
Total bredd 675 mm
Minsta transportlängd 930 mm
Sitshöjd 535 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 535 - 735 mm
Totalvikt inkl. batterier 180 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 420 - 570 mm (x 50 mm)
Sitsdjup 370 - 570 mm (x 25 mm)
Ryggstödsbredd 360 - 410 - 460 mm
Ryggstödshöjd 470 - 545 - 670 mm (x 25 mm)
Armstödshöjd justerbar
Avstånd mellan armstöd 380 - 580 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 85o - 175o

Benstödsvinkel - justerbar 85o - 170o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 40 km
Maxhastighet 8 / 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 715 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja 0o - 50o eller -5o - 45o

Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

C500 CORPUS 3G

svart textilskaimetallic svartmetallic 
mörkgrön

metallic 
mörkröd

metallic 
mörkblå
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PERMOLOCK C

Gör att brukaren kan köra bil 

oberoende, sittande i rullstolen.

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

ELEKTRISKA FUNKTIONER

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

DRIVELINK

Förbättrad anpassning av rullstolen 

till den enskilda brukarens potential 

och förmågor.

NEGATIV SITTVINKEL

Överflyttning från rullstolen - enkelt och 

självständigt, med en lutning på -5o.

FUNKTIONER

C500 CORPUS 3G  VUXNA

DEN IDEALISKA KOMBISTOLEN
C500 representerar Permobils klassiska, tidlösa värderingar: oöverträffad kvalitet, avancerad teknologi och det allra 
bästa inom funktionalitet. Även den minsta detalj har tagits med i beräkning när det här chassit designades. Detta är 
utan tvivel en mycket bekväm rullstol. Dess oöverträffade styrka, manövrerbarheten och ESP (Enhanced Steering 
Performance) gör det lätt att handskas med hinder. Eftersom C500 använder sittsystemet Corpus 3G erbjuder den här 
stolen även förbättrade funktioner med justerbara sitsdimensioner och olika elektriska inställningar. Den unika aspekten 
med Corpus 3G är att sittsystemet är helt anpassat till kroppens naturliga form. Tack vare att sittsystemet Corpus 3G 
är så anpassningsbart är en ändlös variation av sittande och liggande positioner möjlig, genom att anpassa eller 
justera djup, bredd, höjd och vinkel för stolens olika delar i olika kombinationer. Den ergonomiska sitsen och de 
elektriska inställningarna, som finns som tillval, gör Corpus 3G till världens mest populära sittsystem bland de som 
känner till det.

Total längd 1225 mm
Total bredd 675 mm
Minsta transportlängd 930 mm
Sitshöjd 535 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 535 - 735 mm
Totalvikt inkl. batterier 180 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 420 - 570 mm (x 50 mm)
Sitsdjup 370 - 570 mm (x 25 mm)
Ryggstödsbredd 360 - 410 - 460 mm
Ryggstödshöjd 470 - 545 - 670 mm (x 25 mm)
Armstödshöjd justerbar
Avstånd mellan armstöd 380 - 580 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 85o - 175o

Benstödsvinkel - justerbar 85o - 170o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 40 km
Maxhastighet 8 / 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 715 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja 0o - 50o eller -5o - 45o

Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent kontroll system 

(ICS, Intelligent Control System) med 

programmerbara inställningar.

BENSTÖD TRANSFER

En genialisk kombination av sitslyft och 

elbenstöd som hjälper dig att flytta över 

säkrare och enklare.

13



krocktestad

standard

krocktestad

standard

SPECIFIKATIONER

VUXNA  C500 CORPUS LOWRIDER

KLÄDSELFÄRGER

Total längd 1150 mm
Total bredd 675 mm
Minsta transportlängd 905 mm
Sitshöjd 460 - 600 mm
Totalvikt inkl. batterier 158 kg
Brukarens maxvikt 150 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup 360-410-460-510-560 mm
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 535 - 605 mm
Armstödshöjd justerbar
Avstånd mellan armstöd 300 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 145o

Benstödsvinkel - justerbar 135o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 40 km
Maxhastighet 8 / 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 715 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 90 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling  ja 0o - 20o

Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

C500 CORPUS LOWRIDER

svart textilskaimetallic svartmetallic 
mörkgrön

metallic 
mörkröd

metallic 
mörkblå
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LOWRIDER

Har en mycket låg sits och alla de fyra elektriska inställningarna. 

Den är idealisk t.ex. för att köra en bil eller för att sitta bekvämt 

vid ett bord av standardhöjd.

PERMOLOCK C

Gör att brukaren kan köra bil 

oberoende, sittande i rullstolen.

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

ELEKTRISKA FUNKTIONER

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

FUNKTIONER

C500 CORPUS LOWRIDER  VUXNA

DEN IDEALISKA KOMBISTOLEN
C500 representerar Permobils klassiska, tidlösa värderingar: oöverträffad kvalitet, avancerad teknologi och det allra 
bästa inom funktionalitet. Även den minsta detalj har tagits med i beräkningen när det här chassit designades. Detta 
är utan tvivel den bekvämaste rullstolen. Dess oöverträffade styrka, manövrerbarheten och ESP (Enhanced Steering 
Performance) gör det lätt att handskas med hinder. Corpus är modulärt, vilket garanterar förbättrad funktion med 
justerbara sitsmått och elektriska inställningar. Corpus har designats av en världsledande ergonom. Resultatet är ett 
sittsystem som är helt anpassat till kroppens naturliga form. Corpus kan anpassas i det oändliga. De olika stolelementens 
djup, bredd, höjd och vinkel kan regleras och justeras. Den ergonomiskt utformade sitsen och de elektriska inställningarna, 
som finns som tillval, gör Corpus till världens mest populära sittsystem.

Total längd 1150 mm
Total bredd 675 mm
Minsta transportlängd 905 mm
Sitshöjd 460 - 600 mm
Totalvikt inkl. batterier 158 kg
Brukarens maxvikt 150 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup 360-410-460-510-560 mm
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 535 - 605 mm
Armstödshöjd justerbar
Avstånd mellan armstöd 300 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 145o

Benstödsvinkel - justerbar 135o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 40 km
Maxhastighet 8 / 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 715 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 90 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling  ja 0o - 20o

Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent kontroll system 

(ICS, Intelligent Control System) med 

programmerbara inställningar.

SITSLYFT

Elektrisk sitslyft på 200 mm  

finns som tillval.

RYGGSTÖDSJUSTERING

Elektrisk ryggstödsjustering på 

upp till 145o finns som tillval.

BENSTÖD

Elektrisk benstödsjustering på 

upp till 135o finns som tillval.
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krocktestad

standard

krocktestad

standard

SPECIFIKATIONER

FÄRGER

VUXNA  C400 CORPUS 3G

KLÄDSEL

C400 CORPUS 3G

Total längd 1130 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 900 mm
Sitshöjd 535 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 535 - 735 mm
Totalvikt inkl. batterier 175 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 420 - 570 mm (x 50 mm)
Sitsdjup 370 - 570 mm (x 25 mm)
Ryggstödsbredd 360 - 410 - 460 mm
Ryggstödshöjd 470, 545 - 670 mm (x 25 mm)
Armstödshöjd justerbar
Ryggstödsvinkel - justerbar 85o - 175o

Benstödsvinkel - justerbar 85o - 170o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7,5 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 665 mm
Kanttagningsförmåga 70 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja 0o - 50o eller -5o - 45o

Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

svart textilskaimetallic svartmetallic 
mörkgrön

metallic 
mörkröd

metallic 
mörkblå
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PERMOLOCK C

Gör att brukaren kan köra bil 

oberoende, sittande i rullstolen.

NEGATIV SITTVINKEL

Överflyttning från rullstolen - enkelt och 

självständigt, med en lutning på -5o.

FUNKTIONER

C400 CORPUS 3G  VUXNA

FULL KOMFORT
C400 kombinerar en innovativ design med avancerad teknologi. C400 med ESP (Enhanced Steering Performance) 
är kompakt och kombinerar storartad manövrerbarhet inomhus med fantastisk prestanda utomhus. Den är det perfekta 
exemplet på Permobils tekniska kunnande. Corpus 3G-sittsystemet är modulärt, vilket ger förbättrad funktion med 
justerbara sitsmått och elektriska inställningar. Corpus 3G har designats av en världsledande ergonom. Resultatet är 
ett sittsystem som är helt anpassat till kroppens naturliga form. Corpus 3G-sittsystemet kan anpassas i det oändliga. 
De olika stolelementens djup, bredd, höjd och vinkel kan regleras och justeras. Den ergonomiskt utformade sitsen och 
de elektriska inställningarna, som finns som tillval, gör Corpus 3G till världens mest populära sittsystem.

Total längd 1130 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 900 mm
Sitshöjd 535 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 535 - 735 mm
Totalvikt inkl. batterier 175 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 420 - 570 mm (x 50 mm)
Sitsdjup 370 - 570 mm (x 25 mm)
Ryggstödsbredd 360 - 410 - 460 mm
Ryggstödshöjd 470, 545 - 670 mm (x 25 mm)
Armstödshöjd justerbar
Ryggstödsvinkel - justerbar 85o - 175o

Benstödsvinkel - justerbar 85o - 170o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7,5 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 665 mm
Kanttagningsförmåga 70 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja 0o - 50o eller -5o - 45o

Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

ELEKTRISKA FUNKTIONER

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent kontroll system 

(ICS, Intelligent Control System) med 

programmerbara inställningar.

DRIVELINK

Förbättrad anpassning av rullstolen 

till den enskilda brukarens potential 

och förmågor.

BENSTÖD TRANSFER

En genialisk kombination av sitslyft och 

elbenstöd som hjälper dig att flytta över 

säkrare och enklare.
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SPECIFIKATIONER

VUXNA  C400 CORPUS LOWRIDER

KLÄDSELFÄRGER

Total längd 1085 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 890 mm
Sitshöjd 460-600 mm
Totalvikt inkl. batterier 155 kg
Brukarens maxvikt 120 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup 360-410-460-510-560 mm
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 535 - 605 mm
Armstödshöjd justerbar
Avstånd mellan armstöd 300 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 145o

Benstödsvinkel - justerbar 135o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7,5 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 665 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja 0o - 20o

Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

C400 CORPUS LOWRIDER

svart textilskaimetallic svartmetallic 
mörkgrön

metallic 
mörkröd

metallic 
mörkblå

krocktestad

standard

krocktestad

standard
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PERMOLOCK C

Gör att brukaren kan köra bil 

oberoende, sittande i rullstolen.

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

ELEKTRISKA FUNKTIONER

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

FUNKTIONER

C400 CORPUS LOWRIDER  VUXNA

FULL KOMFORT
C400 kombinerar en innovativ design med avancerad teknologi. C400 med ESP (Enhanced Steering Performance) 
är kompakt och kombinerar storartad manövrerbarhet inomhus med fantastisk prestanda utomhus. Den är det perfekta 
exemplet på Permobils tekniska kunnande. Corpus är modulärt, vilket ger förbättrad funktion med justerbara sitsmått 
och elektriska inställningar. Corpus har designats av en världsledande ergonom. Resultatet är ett sittsystem som är helt 
anpassat till kroppens naturliga form. Corpus kan anpassas i det oändliga. De olika stolelementens djup, bredd, höjd 
och vinkel kan regleras och justeras. Den ergonomiskt utformade sitsen och de elektriska inställningarna, som finns som 
tillval, gör Corpus till världens mest populära sittsystem.

Total längd 1085 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 890 mm
Sitshöjd 460-600 mm
Totalvikt inkl. batterier 155 kg
Brukarens maxvikt 120 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup 360-410-460-510-560 mm
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 535 - 605 mm
Armstödshöjd justerbar
Avstånd mellan armstöd 300 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 145o

Benstödsvinkel - justerbar 135o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7,5 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 665 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja 0o - 20o

Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent kontroll system 

(ICS, Intelligent Control System) med 

programmerbara inställningar.

SITSLYFT

Elektrisk sitslyft på 200 mm 

finns som tillval.

RYGGSTÖDSJUSTERING

Elektrisk ryggstödsjustering på 

upp till 145o finns som tillval.

BENSTÖD

Elektrisk benstödsjustering på  

upp till 135o finns som tillval.

LOWRIDER

Har en mycket låg sits och alla de fyra elektriska inställningarna. Så den 

är idealisk t.ex. för att köra en bil eller för att sitta bekvämt vid ett bord 

av standardhöjd.
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SPECIFIKATIONERM400 CORPUS 3G

VUXNA  M400 CORPUS 3G

KLÄDSELFÄRGER

svart textilmetallic 
mörkröd

skaimetallic 
ljusblå

metallic 
ljusgrön

metallic silver metallic svart

Total längd 1105 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 815 mm
Sitshöjd 510 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 510-710 mm
Totalvikt inkl. batterier 171 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 420 - 570 mm (x 50 mm)
Sitsdjup 370 - 570 mm (x 25 mm)
Ryggstödsbredd 360 - 410 - 460 mm
Ryggstödshöjd 470, 545 - 670 mm (x 25 mm)
Armstödshöjd justerbar
Avstånd mellan armstöd 380 - 580 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 85o - 175o

Benstödsvinkel - justerbar 85o - 170o

Batterikapacitet 2 x 60 Ah eller 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 10 / 12 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 585 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja 0o - 50o eller -5o - 45o

Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

krocktestad

standard
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BENSTÖD

Svängda benstöd för 

en naturlig sittposition.

FUNKTIONER

ELEKTRISKA FUNKTIONER

M400 CORPUS 3G  VUXNA

UNIK MITTHJULSDRIFT
För ungefär 30 år sedan var Permobil först med att lansera mitthjulsdriften på marknaden. I samma tradition av nya 
idéer utökar vi nu vårt produktsortiment med M400. Chassit har ett unikt länkarmssystem som ger bra grepp och 
stabilitet. M400 har dessutom ett kompakt format, en snäv vändradie på 585 mm och är utrustad med PG 120 A 
R-net-elektronik. Den finns i två hastighetsutföranden: 10 km/h som standard och 12 km/h som tillval. M400 är lätt att 
underhålla, komponenterna är lätta att komma åt och  kräver inga specialverktyg.

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

Total längd 1105 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 815 mm
Sitshöjd 510 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 510-710 mm
Totalvikt inkl. batterier 171 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 420 - 570 mm (x 50 mm)
Sitsdjup 370 - 570 mm (x 25 mm)
Ryggstödsbredd 360 - 410 - 460 mm
Ryggstödshöjd 470, 545 - 670 mm (x 25 mm)
Armstödshöjd justerbar
Avstånd mellan armstöd 380 - 580 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 85o - 175o

Benstödsvinkel - justerbar 85o - 170o

Batterikapacitet 2 x 60 Ah eller 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 10 / 12 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 585 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja 0o - 50o eller -5o - 45o

Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

PERMOLOCK C3

Gör att brukaren kan köra bil 

oberoende, sittande i rullstolen.

DRIVELINK

Förbättrad anpassning av rullstolen 

till den enskilda brukarens potential 

och förmågor.

LÄNKARMSSYSTEM

Bättre grepp och stabilitet tack vare det unika upphängningssystemet 

som länkar drivhjulen till styrhjulen.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg.

BENSTÖD TRANSFER

En genialisk kombination av sitslyft och 

elbenstöd som hjälper dig att flytta över 

säkrare och enklare.
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ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent 

kontrollsystem (ICS, Intelligent 

Control System) med 

programmerbara inställningar.



SPECIFIKATIONERC500 VS - C500 VS JR

VUXNA  C500 VS - C500 VS JUNIOR

KLÄDSELFÄRGER

Total längd 1215 mm
Total bredd 675 mm
Minsta transportlängd 1085 mm
Sitshöjd 530 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 530 - 780 mm
Totalvikt inkl. batterier 188 kg
Brukarens maxvikt 70 - 120 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup C500 VS 410 - 550 mm (x 25 mm)
Sitsdjup C500 VS Jr 360 - 450 mm (x 25 mm)
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 550 - 620 mm
Avstånd mellan armstöd 360 - 420 - 470 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar* 90o - 180o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 180o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 40 km
Maxhastighet 8 / 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 715 mm
Kanttagningsförmåga 70 - 90 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja
* Begränsad ryggstödsvinkel för brukare som väger över 100 kg.

krocktestad

standard

krocktestad

standard

svart textilskaimetallic svartmetallic 
mörkgrön

metallic 
mörkröd

metallic 
mörkblå
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FUNKTIONER

ELEKTRISKA FUNKTIONER

 C500 VS - C500 VS JUNIOR  VUXNA

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

Total längd 1215 mm
Total bredd 675 mm
Minsta transportlängd 1085 mm
Sitshöjd 530 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 530 - 780 mm
Totalvikt inkl. batterier 188 kg
Brukarens maxvikt 70 - 120 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup C500 VS 410 - 550 mm (x 25 mm)
Sitsdjup C500 VS Jr 360 - 450 mm (x 25 mm)
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 550 - 620 mm
Avstånd mellan armstöd 360 - 420 - 470 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar* 90o - 180o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 180o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 40 km
Maxhastighet 8 / 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 715 mm
Kanttagningsförmåga 70 - 90 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja
* Begränsad ryggstödsvinkel för brukare som väger över 100 kg.

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent kontroll system 

(ICS, Intelligent Control System) med 

programmerbara inställningar.

DRIVELINK

Förbättrad anpassning av rullstolen 

till den enskilda brukarens potential 

och förmågor.

SITS

En helt vågrät ställning är 

möjlig med C500 VS.

SITS

Den elektriska sitsjusteringen gör det 

möjligt att resa sig från valfri position.  

De elektriska inställningarna av ben-

stöden fungerar oberoende parallellt 

med det elektriska ryggstödet. Tillval: 

kör i stående position. Lägre hastighet.

PERMOLOCK C

Gör att brukaren kan köra bil 

oberoende, sittande i rullstolen.

23

KOM UPP
C500 VS är den idealiska rullstolen för både inomhus- och utomhusbruk. VS-sitsen (vertikal sits) ger dig ett helt nytt 
perspektiv på livet. Bara genom att trycka på en knapp öppnar du en mängd nya möjligheter i vardagen. C500 är 
lätt att manövrera i små, trånga utrymmen. Den justerbara, oberoende fjädringen ger en jämn färd. Stolen har 
resningsprogram som kan ställas in efter behov. Dessa program erbjuder ett optimalt sätt för brukaren att ta sig till 
stående position. Med C500 VS finns dessutom möjlighet att programmera in de sittställningar du föredrar, så att de 
kan nås genom en knapptryckning. Det oberoende och den frihet du kan få genom att stå kan inte mätas i pengar. 
Stolen finns även i Junior-version (C500 VS Jr) för unga vuxna.



Total längd 1185 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 1055 mm
Sitshöjd 530 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 530 - 780 mm
Totalvikt inkl. batterier 168 kg
Brukarens maxvikt 70 - 120 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup C500 VS 410 - 550 mm (x 25 mm)
Sitsdjup C500 VS Jr 360 - 450 mm (x 25 mm)
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 550 - 620 mm
Avstånd mellan armstöd 350 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 180o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 180o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7,5 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 665 mm
Kanttagningsförmåga 70 - 100 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

SPECIFIKATIONERC400 VS - C400 VS JR

VUXNA  C400 VS - C400 VS JUNIOR

KLÄDSELFÄRGER

krocktestad

standard

krocktestad

standard

svart textilskaimetallic svartmetallic 
mörkgrön

metallic 
mörkröd

metallic 
mörkblå
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PERMOLOCK C

Gör att brukaren kan köra bil 

oberoende, sittande i rullstolen.

FUNKTIONER

ELEKTRISKA FUNKTIONER

C400 VS - C400 VS JUNIOR  VUXNA

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

Total längd 1185 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 1055 mm
Sitshöjd 530 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 530 - 780 mm
Totalvikt inkl. batterier 168 kg
Brukarens maxvikt 70 - 120 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup C500 VS 410 - 550 mm (x 25 mm)
Sitsdjup C500 VS Jr 360 - 450 mm (x 25 mm)
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 550 - 620 mm
Avstånd mellan armstöd 350 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 180o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 180o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7,5 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 665 mm
Kanttagningsförmåga 70 - 100 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent 

kontroll system (ICS, Intelligent 

Control System) med 

programmerbara inställningar.

SITS

Den elektriska sitsjusteringen gör det 

möjligt att resa sig från valfri position.  

De elektriska inställningarna av ben-

stöden fungerar oberoende parallellt 

med det elektriska ryggstödet. Tillval: 

kör i stående position. Lägre hastighet.

SITS

En helt vågrät ställning är 

möjlig med C500 VS.

DRIVELINK

Förbättrad anpassning av rullstolen 

till den enskilda brukarens potential 

och förmågor.
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PÅ VÄG TILL TOPPEN
C400 VS (vertikal sits) kommer att förändra ditt vardagsliv eftersom du kan ställa dig upp bara genom att trycka på 
en knapp. Du kan också köra den här elektriska rullstolen stående. Komforten kombineras med manövrerbarhet inomhus 
och pålitliga prestanda utomhus. Den enastående fjädringen och ESP (Enhanced Steering Performance) garanterar en 
jämn och säker färd. Sittsystemet har resningsprogram som kan ställas in efter behov, så att du ställer dig upp på det 
sätt som passar dig bäst. Med C400 VS finns även möjlighet att programmera in de sittställningar du föredrar, så att 
de kan nås genom en knapptryckning. Dessutom gör sitsens moduldesign att du får en perfekt passform som kan växa 
tillsammans med dig. Det oberoende och den frihet du får i vardagen med C400 VS kan inte mätas i pengar. Stolen 
finns även i Junior-version (C400 VS Jr) för unga vuxna.



C500 KB

C400 KB

SPECIFIKATIONERC500 KB - C400 KB

VUXNA  C500 KB - C400 KB

FÄRGER

Total längd C400 KB 1085 mm
Total längd C500 KB 1150 mm
Total bredd C400 KB 620 mm
Total bredd C500 KB 675 mm
Minsta transportlängd C400 KB 890 mm
Minsta transportlängd C500 KB 905 mm
Sitshöjd 520 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 520 - 720 mm
Vikt inkl. batterier C400 KB 155 kg
Vikt inkl. batterier C500 KB 158 kg
Brukarens maxvikt 120 kg
Sitsbredd 425 - 455 mm
Sitsdjup 415 - 535 mm
Ryggstödshöjd 600 - 665 mm
Avstånd mellan armstöd 350 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 140o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 165o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet C400 KB 7,5 km/h
Maxhastighet C500 KB 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) C400 KB 665 mm
Vändradie (ISO 7176-5) C500 KB 715 mm
Kanttagningsförmåga C400 KB 60 mm
Kanttagningsförmåga C500 KB 70 mm
Fjädring ja
Elektronik Pilot+
elektriska funktioner ja
Garanti 1 - 3 år

KLÄDSEL

mörkgrå textilmetallic svartmetallic 
mörkgrön

metallic 
mörkröd

metallic 
mörkblå
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FUNKTIONER

ELEKTRISKA FUNKTIONER

DRIVELINK

Förbättrad anpassning av rullstolen 

till den enskilda brukarens potential 

och förmågor.

SITS

Steglöst justerbart sitsdjup.

BATTERIER

Batterierna är lätt åtkomliga, 

för enkel service.

RYGGSTÖDSLEDER

Lättjusterade leder gör det 

enkelt att skapa bättre stöd.

SITSLYFT

Elektrisk sitslyft, 200 mm.

RYGG- OCH BENSTÖD

140o justering av ryggstöd  

och 165o justering av benstöd.

C500 KB - C400 KB  VUXNA

DEN ANPASSNINGSBARA STOLEN
C400 och C500 KB representerar Permobils klassiska, tidlösa värderingar, oöverträffad kvalitet, avancerad teknologi 
och det allra bästa inom funktionalitet. Även den minsta detalj har tagits med i beräkningen när dessa chassin 
designades. Deras oöverträffade styrka och manövrerbarhet gör det enkelt att ta sig förbi hinder. KB-sittsystemet är 
idealiskt för brukare med mer komplexa sittproblem. Sitsen har ledat ryggstöd och justerbar ryggklädsel. Sitsdjupet kan 
också justeras steglöst, vilket möjliggör justeringar i alla riktningar. Sitsen är flexibel och följer mjukt ryggens form.

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

Total längd C400 KB 1085 mm
Total längd C500 KB 1150 mm
Total bredd C400 KB 620 mm
Total bredd C500 KB 675 mm
Minsta transportlängd C400 KB 890 mm
Minsta transportlängd C500 KB 905 mm
Sitshöjd 520 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 520 - 720 mm
Vikt inkl. batterier C400 KB 155 kg
Vikt inkl. batterier C500 KB 158 kg
Brukarens maxvikt 120 kg
Sitsbredd 425 - 455 mm
Sitsdjup 415 - 535 mm
Ryggstödshöjd 600 - 665 mm
Avstånd mellan armstöd 350 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 140o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 165o

Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet C400 KB 7,5 km/h
Maxhastighet C500 KB 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) C400 KB 665 mm
Vändradie (ISO 7176-5) C500 KB 715 mm
Kanttagningsförmåga C400 KB 60 mm
Kanttagningsförmåga C500 KB 70 mm
Fjädring ja
Elektronik Pilot+
elektriska funktioner ja
Garanti 1 - 3 år

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

RYGGSTÖD

Ledat ryggstöd med justerbara 

kardborrband för hög flexibilitet.
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röd volcanolila deeprosa popstar grå phantomblå cobalt svart onyx svart textilskaisilver platinumgrön sublime

SPECIFIKATIONERM400 CORPUS HD

VUXNA  M400 CORPUS HD

KLÄDSELFÄRGER

Total längd 1190 mm
Total bredd 660 mm
Sitshöjd 520 mm
Totalvikt inkl. batterier 165 kg
Brukarens maxvikt 205 kg
Sitsbredd 470, 520, 570, 620 mm
Sitsdjup 495 - 645 mm
Ryggstödshöjd 540, 620 - 745 mm
Ryggstödsbredd 510, 560, 610 mm
Armstöd 335, 410, 460 mm
Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka 28 km
Maxhastighet 8 km/h
Vändradie 555 mm
Kanttagningsförmåga 60 mm
Elektronik R-net
Sitsvinkling  (Elektrisk) 0° — 45°
 (Manuell) Nej
Ryggstödsvinkling  (Elektrisk) 85° — 150°
 (Manuell) 85° — 120°
Benstöd  (Elektrisk) 85° — 175°
 (Manuell) 85° — 175°
Rygg/ben “ Baden Baden”  (Elektrisk) Ja
 (Manuell) Nej
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FUNKTIONER

ELEKTRISKA FUNKTIONER

M400  CORPUS HD VUXNA

FÖR EN TUFFARE LIVSSTIL
Nya M400 Corpus HD är en rejäl rullstol för användare upp till 205 kg. HD har den välkända Corpussitsens komfort 
och funktion, den är bara lite större och robustare. Sitsen har extremt starka arm- och benstöd plus större fotplattor. 
M400 chassit är breddat, förlängt och dessutom förstärkt i fjädring för att behålla stabilitet. Trots det är det ett lättkört 
och smidigt chassi. Naturligtvis har vi inte gjort avkall på viktiga funktioner! Ultrastarka ställdon ger dig möjlighet till 
fyra elfunktioner på sitsen. M400 Corpus HD är byggd för en tuffare livsstil!

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

FÖRSTÄRKT SITS

Stor och robust sits med den välkända Corpussitsens

komfort och funktion

FJÄDRING 

Starka och reglerbara för mjuk och 

säker körning.

FOTPLATTOR

Stora fotplattor som kan vinklas utåt.

RYGG/BEN ”BADEN BADEN”

Kombinationen av sits-, rygg- och benstödsvinkling ger

användaren möjlighet till en avslappnad ställning och 

fötterna kan lyftas över hjärthöjd.

Total längd 1190 mm
Total bredd 660 mm
Sitshöjd 520 mm
Totalvikt inkl. batterier 165 kg
Brukarens maxvikt 205 kg
Sitsbredd 470, 520, 570, 620 mm
Sitsdjup 495 - 645 mm
Ryggstödshöjd 540, 620 - 745 mm
Ryggstödsbredd 510, 560, 610 mm
Armstöd 335, 410, 460 mm
Batterikapacitet 2 x 73 Ah
Körsträcka 28 km
Maxhastighet 8 km/h
Vändradie 555 mm
Kanttagningsförmåga 60 mm
Elektronik R-net
Sitsvinkling  (Elektrisk) 0° — 45°
 (Manuell) Nej
Ryggstödsvinkling  (Elektrisk) 85° — 150°
 (Manuell) 85° — 120°
Benstöd  (Elektrisk) 85° — 175°
 (Manuell) 85° — 175°
Rygg/ben “ Baden Baden”  (Elektrisk) Ja
 (Manuell) Nej
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ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent kontroll system 

(ICS, Intelligent Control System) med 

programmerbara inställningar.

FUNKTIONER



STANDARD





SPECIFIKATIONER

STANDARD  C300 CORPUS

FÄRGER KLÄDSEL

C300 CORPUS

Total längd 1080 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 885 mm
Sitshöjd 510 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 510 - 710 mm
Totalvikt inkl. batterier 138 kg
Brukarens maxvikt 120 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup 410-460-510-560 mm
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 535 - 605 mm
Avstånd mellan armstöd 350 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 165o

Benstödsvinkel - justerbar 80o - 150o

Batterikapacitet 2 x 60 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7 km/h, S-modell 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 625 mm
Kanttagningsförmåga 60 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

krocktestad

standard

svart textilskaisvart onyx lila deep röd volcanorosa popstargrå phantomblå cobolt
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FUNKTIONER

ELEKTRISKA FUNKTIONER

C300 CORPUS  STANDARD

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

KOMPAKT FÅR DET ATT HÄNDA
Du hittar den strömlinjeformade design och kraftfulla kapacitet du förväntar dig av elektriska rullstolar av hög kvalitet 
i C300. Ingen annan elektrisk rullstol i den här kategorin erbjuder den perfekta kombinationen av stabilitet och 
manövrerbarhet till bästa totalpris. Och med Permobils passion för teknik har du ett stort sortiment av sittsystem 
att  välja från. Corpus  är modulärt, vilket garanterar förbättrad funktion med justerbara sitsmått och elektriska 
inställningar. Precis som de andra rullstolarna i vårt sortiment använder C300 Corpus vårt revolutionerande sittsystem. 
Det är mer lättanvänt, med justerbara sitsmått och elektriska inställningar. På så sätt blir sittsystemet lätt att anpassa 
till brukarens kroppsform. Corpus kan anpassas i det oändliga. Brukaren kan placera sig i önskad sittande eller 
liggande ställning snabbt, enkelt och säkert.

Total längd 1080 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 885 mm
Sitshöjd 510 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 510 - 710 mm
Totalvikt inkl. batterier 138 kg
Brukarens maxvikt 120 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup 410-460-510-560 mm
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 535 - 605 mm
Avstånd mellan armstöd 350 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 165o

Benstödsvinkel - justerbar 80o - 150o

Batterikapacitet 2 x 60 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7 km/h, S-modell 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 625 mm
Kanttagningsförmåga 60 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

PERMOLOCK C3

Gör att brukaren kan köra bil 

oberoende, sittande i rullstolen.

DRIVELINK

Förbättrad anpassning av rullstolen 

till den enskilda brukarens potential 

och förmågor.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg.
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ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent kontroll system 

(ICS, Intelligent Control System) med 

programmerbara inställningar.



svart textil

SPECIFIKATIONER

MATERIALFÄRGER

STANDARD  C300 TS

C300 TS

Total längd 1080 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 885 mm
Sitshöjd 510 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 510 - 710 mm
Totalvikt inkl. batterier 149 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 380-430-480-530 mm
Sitsdjup 380 - 550 mm
Ryggstödsbredd 380-430-480-530 mm
Ryggstödshöjd 450 - 600 mm
Avstånd mellan armstöd 380 - 530 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 125o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 150o

Batterikapacitet 2 x 60 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7 km/h, Smodell 10km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 625 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik VR2
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

FÄRGER KLÄDSEL
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standard

svart onyx lila deep röd volcanorosa popstargrå phantomblå cobolt



FUNKTIONER

ELEKTRISKA FUNKTIONER

C300 TS  STANDARD

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

ELEKTRONIK

VR2-elektronik kan styra

upp till 4 sitsfunktioner.

SITS

Steglöst justerbart sitsdjup 

och armstödshöjd.

Total längd 1080 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 885 mm
Sitshöjd 510 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 510 - 710 mm
Totalvikt inkl. batterier 149 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 380-430-480-530 mm
Sitsdjup 380 - 550 mm
Ryggstödsbredd 380-430-480-530 mm
Ryggstödshöjd 450 - 600 mm
Avstånd mellan armstöd 380 - 530 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 125o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 150o

Batterikapacitet 2 x 60 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7 km/h, Smodell 10km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 625 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik VR2
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

KLÄDSEL

SITSVINKLING

Elektrisk rygg- och sitsvinkling 

finns som tillval.

SITSLYFT

Elektrisk sitslyft, 200 mm, 

som tillval.

BENSTÖD

Elektrisk justering av benstöd som tillval.

Du kan även välja manuella Swing away 

benstöd.

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg.

SITS

Reglerbar rygg och sittyta med 

tätt sittande kardborreband för 

hög flexibilitet.
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MAGNIFIK I SIN ENKELHET
Du hittar den strömlinjeformade design och kraftfulla kapacitet du förväntar dig av Permobils elektriska kvalitetsrullstolar 
i C300 TS (Tension Seat). Ingen annan elektrisk rullstol i den här kategorin erbjuder den perfekta kombinationen av 
stabilitet, komfort och manövrerbarhet till bästa totalpris. Och med Permobils passion för teknik har du ett stort sortiment 
av sittsystem att välja från. TS-sittsystemet kännetecknas av sin flexibilitet och anpassningsbarhet. Tack vara den 
integrerade, slitstarka Unitrack-profilen kan du snabbt och enkelt justera sitsdjupet, armstödshöjden och bålstödens 
position, osv. Den låga standardhöjden på sitsen, 51 cm, ger också optimal funktionalitet. Elektrisk justering av t.ex. 
sitslyften, sitsvinklingen och rygg- och benstödspositionerna finns också som tillval. TS-sitsen kan också ställas in på 
olika höjd och vinkel för sitsen. Den har oöverträffad potential. Det finns tre typer av benstöd, och armstöden kan resas 
eller vinklas. Det finns ett urval av tillbehör för positionering, t.ex. höftstöd, bålstöd, vadstöd och nackstöd, för att ge 
brukaren maximal bekvämlighet.



krocktestad

standard

SPECIFIKATIONER

FÄRGER KLÄDSEL

STANDARD  C350 CORPUS

C350 CORPUS

svart textilskaimetallic 
mörkröd

metallic 
mörkblå

svartmetallic silver gul

Total längd 1065 mm
Total bredd 625 mm
Minsta transportlängd 900 mm
Sitshöjd 460mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 460 - 660 mm
Totalvikt inkl. batterier 142 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup 410-460-510-560 mm
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 535 - 605 mm
Avstånd mellan armstöd 300 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 140o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 150o

Batterikapacitet 2 x 60 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 945 mm
Kanttagningsförmåga 70 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja
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FUNKTIONER

DRIVELINK

Förbättrad anpassning av rullstolen 

till den enskilda brukarens potential 

och förmågor.

ELEKTRISKA FUNKTIONER

PERMOLOCK C3

Gör att brukaren kan köra bil 

oberoende, sittande i rullstolen.

I EN EGEN KLASS
Som fortsättning på framgången med C300-serien presenterar Permobil den bakhjulsdrivna C350. C350 har en låg 
sitshöjd, och når hastigheter på upp till 10 km/h. Den finns i ett urval av färger som gör att rullstolen fångar 
uppmärksamheten. Med sittsystemet Corpus kan du vinkla sitsen och höja den med upp till 200 mm. C350 Corpus 
erbjuder närmast oändliga möjligheter för att anpassa sittsystemet, med enkel anpassning av djup, bredd, höjd och 
vinkel för flera sittkomponenter. Det populära sittsystemet Corpus, med fyra elektriska justerbara inställningar, uppfyller 
dina önskningar på ett ergonomiskt sätt. C350 Corpus är också en av de få bakhjulsdrivna rullstolar där benstöden 
kan nå en knävinkel på 90o som standard.

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

C350 CORPUS  STANDARD

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg.

FJÄDRING

Hjulfjädringen kan justeras 

efter brukarens vikt för mjuk 

och enkel körning.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

Total längd 1065 mm
Total bredd 625 mm
Minsta transportlängd 900 mm
Sitshöjd 460mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 460 - 660 mm
Totalvikt inkl. batterier 142 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup 410-460-510-560 mm
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 535 - 605 mm
Avstånd mellan armstöd 300 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 140o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 150o

Batterikapacitet 2 x 60 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 945 mm
Kanttagningsförmåga 70 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent kontroll system 

(ICS, Intelligent Control System) med 

programmerbara inställningar.
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krocktestad

standard

svart textilmetallic svartmetallic silver gulmetallic rödmetallic 
mörkblå

SPECIFIKATIONER

MATERIALFÄRGER

STANDARD  C350 TS

C350 TS

Total längd 1065 mm
Total bredd 625 mm
Minsta transportlängd 900 mm
Sitshöjd 510 mm
Sitshöjd med elektrisk sitslyft 510 - 710 mm
Totalvikt inkl. batterier 151 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 380-430-480-530 mm
Sitsdjup 380 - 550 mm
Ryggstödsbredd 380-430-480-530 mm
Ryggstödshöjd 450 - 600 mm
Avstånd mellan armstöd 380 - 530 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 125o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 150o

Batterikapacitet 2 x 60 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 10 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 945 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik VR2
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

FÄRGER KLÄDSEL
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FUNKTIONER

ELEKTRISKA FUNKTIONER

C350 TS  STANDARD

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

ELEKTRONIK

VR2-elektronik kan styra

upp till 4 sitsfunktioner.

SITS

Steglöst justerbart sitsdjup 

och armstödshöjd.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

SITSVINKLING

Elektrisk rygg- och sitsvinkling 

finns som tillval.

BENSTÖD

Elektrisk justering av 

benstöd som tillval.

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg.

SITS

Reglerbar rygg och sittyta med 

tätt sittande kardborreband för 

hög flexibilitet.

FLEXIBILITETEN ÄR GRÄNSLÖS
Du hittar den strömlinjeformade design och kraftfulla kapacitet du förväntar dig från Permobils elektriska kvalitetsrullstolar 
i C350 TS (Tension Seat). C350 TS erbjuder en perfekt kombination av stabilitet, komfort och manövrerbarhet.  
TS-sittsystemet kännetecknas av sin flexibilitet och anpassningsbarhet. Tack vara den integrerade, slitstarka Unitrack-
profilen kan du snabbt och enkelt justera sitsdjupet, armstödshöjden och bålstödens position, osv. Elektrisk justering av 
sitslyft, sitsvinkling och positioner för rygg- och benstöd finns som tillval. Den har oöverträffad potential. Två typer av 
benstöd är tillgängliga, armstöden kan resas eller vinklas och det finns ett urval av positioneringstillbehör, t.ex. höftstöd, 
bålstöd, vadstöd och nackstöd, för att ge brukaren optimal komfort.
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BARN





krocktestad

standard

FÄRGER

SPECIFIKATIONERK300 PS JR

KLÄDSEL

Total längd 1080 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 885 mm
Sitshöjd 460mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 460 - 660 mm
Totalvikt inkl. batterier 120 kg
Brukarens maxvikt 76 kg
Sitsbredd 275- 400 mm
Sitsdjup 250 - 450 mm
Ryggstödsbredd 275 - 400 mm
Ryggstödshöjd 350 - 560 mm
Avstånd mellan armstöd justerbart
Ryggstödsvinkel - justerbar 85o - 120o

Benstödsvinkel - justerbar nej
Batterikapacitet 2 x 60 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7km/h, S-modell 10km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 625 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering nej mittmonterat / nej swing away
Elektrisk ryggstödsjustering nej
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

BARN  K300 PS JUNIOR

skai svart textil
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sort onyx lila deep röd volcanorosa popstarsølv phantomblå cobolt



K300 PS JUNIOR  BARN 43

FUNKTIONER

PÅSKJUTSHANDTAG

Påskjutshandtag levereras som 

standard med K300 PS Junior.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

BENSTÖD

Du kan även vä lja Swing away 

benstöd som kan vridas undan i en 

rörelse.

KLÄDSEL

Total längd 1080 mm
Total bredd 620 mm
Minsta transportlängd 885 mm
Sitshöjd 460mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 460 - 660 mm
Totalvikt inkl. batterier 120 kg
Brukarens maxvikt 76 kg
Sitsbredd 275- 400 mm
Sitsdjup 250 - 450 mm
Ryggstödsbredd 275 - 400 mm
Ryggstödshöjd 350 - 560 mm
Avstånd mellan armstöd justerbart
Ryggstödsvinkel - justerbar 85o - 120o

Benstödsvinkel - justerbar nej
Batterikapacitet 2 x 60 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 7km/h, S-modell 10km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 625 mm
Kanttagningsförmåga 60 - 80 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering nej mittmonterat / nej swing away
Elektrisk ryggstödsjustering nej
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

FÄRDIGA, GÅ!
Med Permobils K300 PS Junior kan barn vara med på alla aktiviteter. K300 har en standardsits som kan växa med 
ditt barn. Med funktioner som justerbara armstöd, elektrisk sitslyft och sitsvinkling, R-net-elektronik och Unitrack-systemet 
sitter ditt barn skönt och säkert. Men det ska vara roligt också därför kan du välja mellan ett flertal färger på chassit. 
Att få sin älsklingsfärg kan vara viktigt!

ELEKTRISKA FUNKTIONER

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

ARMSTÖD

Lättjusterade armstöd gör det enkelt att 

anpassa höjd, vinkel och bredd.

DRIVELINK

Förbättrad anpassning av rullstolen 

till den enskilda brukarens potential 

och förmågor.

PERMOLOCK C3

Gör att brukarna kan 

färdas som passagerare 

medan de sitter i rullstolen.

ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent kontroll system 

(ICS, Intelligent Control System) med 

programmerbara inställningar.

SITSVINKLING

45o elektrisk eller manuell sitsvinkling 

finns som tillval.
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krocktestad

standard

FÄRGER

BARN  K450 MX

Total längd 1240 mm
Total bredd 640 mm
Minsta transportlängd 1110 mm
Sitshöjd nej
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 100 - 650 mm
Totalvikt inkl. batterier 141 kg
Brukarens maxvikt 60 kg
Sitsbredd 250-300-350-400 mm
Sitsdjup 250 - 400 mm
Ryggstödsbredd 250-300-350 mm
Ryggstödshöjd 325 - 475 mm
Avstånd mellan armstöd justerbart
Ryggstödsvinkel - justerbar ja
Benstödsvinkel - justerbar 90o - 180o

Batterikapacitet 2 x 60 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 8 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 1060 mm
Kanttagningsförmåga 50 - 60 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering nej
Elektrisk ryggstödsjustering nej
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

KLÄDSEL

metallic svart rosa gulmetallic silvermetallic 
ljusblå

svart textilskairöd

SPECIFIKATIONERK450 MX
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FJÄDRING

Fjädringssystem på varje hjul 

ger bättre balans, bekvämare 

färd och större säkerhet.

SITSVINKLING

Tillval: 45° elektrisk sitsvinkling 

från alla sittande positioner.

BATTERIER

Batterierna är lättåtkomliga för 

enkel service.

NY I KLASSEN
Med individuell fjädring på varje hjul glider K450 MX jämnt på underlaget, vare sig det är en skolkorridor eller vägen 
till gallerian. Den elektriska inställningen för låg/hög gör det möjligt för barnen att nå marken. Perfekt för att lyssna på 
någon som läser högt eller för att leka med kompisarna. Den elektriska inställningen för låg/hög går från 10 - 66 cm, 
så det är enkelt att sitta vid ett bord eller ett skrivbord och till och med att nå saker på marken. Dessutom är K450 MX 
utrustad med R-net-elektronik, med många elektriska alternativ som standard, inklusive elektrisk inställning för låg/hög, 
justering av avstånd mellan sits och golv och, som tillval, elektrisk sitsvinkling. Det modulära sittsystemet har justerbara 
benstöd. Sitsen klarar när barnet växer - något som alla barn behöver. Större sitsmått är också tillgängliga, så den här 
rullstolen passar även perfekt för små vuxna.

ELEKTRISKA FUNKTIONER

Sits till golv Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

FUNKTIONER

Total längd 1240 mm
Total bredd 640 mm
Minsta transportlängd 1110 mm
Sitshöjd nej
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 100 - 650 mm
Totalvikt inkl. batterier 141 kg
Brukarens maxvikt 60 kg
Sitsbredd 250-300-350-400 mm
Sitsdjup 250 - 400 mm
Ryggstödsbredd 250-300-350 mm
Ryggstödshöjd 325 - 475 mm
Avstånd mellan armstöd justerbart
Ryggstödsvinkel - justerbar ja
Benstödsvinkel - justerbar 90o - 180o

Batterikapacitet 2 x 60 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 30 - 35 km
Maxhastighet 8 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 1060 mm
Kanttagningsförmåga 50 - 60 mm
Fjädring ja
Elektronik R-net
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering nej
Elektrisk ryggstödsjustering nej
Garanti 1 - 3 år
ISO 7176-19/ISO 10542-3 ja - krocktestad
EN12182/EN12184 CE ja

K450 MX  BARN

ELEKTRONIK

R-net-elektronik: intelligent kontroll system 

(ICS, Intelligent Control System) med 

programmerbara inställningar.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål.

Mer information finns på www.permobil.com

PERMOLOCK C3

Gör att vuxna kan köra bil 

oberoende, sittande i rullstolen.

DÄCK

Tillval: solida däck för bättre 

prestanda och minskat underhåll.

DRIVELINK

Förbättrad anpassning av rullstolen 

till den enskilda brukarens potential 

och förmågor.
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FÄRGER

BARN  KOALA MINIFLEX

KLÄDSEL

Total längd 965 mm
Total bredd 560 mm
Minsta transportlängd 710 mm
Sitshöjd 410 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 410 - 660 mm
Totalvikt inkl. batterier 85 kg
Brukarens maxvikt 35 kg
Sitsbredd 250 - 300 - 350 mm
Sitsdjup 270 - 320 - 370 mm
Ryggstödsbredd 270 - 320 - 370 mm
Ryggstödshöjd 325 - 375 - 425 mm
Avstånd mellan armstöd 250 - 350 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 165o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 150o

Batterikapacitet 2 x 40 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 25 - 30 km
Maxhastighet 6,5 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 570 mm
Kanttagningsförmåga 60 mm
Fjädring nej
Elektronik Pilot+
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering nej
Elektrisk ryggstödsjustering nej
Garanti 1 - 3 år
EN12182/EN12184 CE ja

SPECIFIKATIONERKOALA MINIFLEX

gulröd textilskai
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BAKHJUL

Svängande bakhjul för bättre 

styrningsrespons.

STÖTFÅNGARE

För säker och bekväm färd.

KOALA MINIFLEX  BARN

DEN MINSTA BARNRULLSTOLEN
Koala är den idealiska rullstolen för barn. Den är utrustad med samma kraftfulla motorer och framhjulsdrift 
som Permobils rullstolar för vuxna, men anpassad för barnens behov. Miniflex är ett flexibelt sittsystem 
för barn med speciella sittbehov. Finns i tre storlekar och med ett urval av olika stöd.

FUNKTIONER

Total längd 965 mm
Total bredd 560 mm
Minsta transportlängd 710 mm
Sitshöjd 410 mm
Sitshöjd, elektrisk sitslyft 410 - 660 mm
Totalvikt inkl. batterier 85 kg
Brukarens maxvikt 35 kg
Sitsbredd 250 - 300 - 350 mm
Sitsdjup 270 - 320 - 370 mm
Ryggstödsbredd 270 - 320 - 370 mm
Ryggstödshöjd 325 - 375 - 425 mm
Avstånd mellan armstöd 250 - 350 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 165o

Benstödsvinkel - justerbar 90o - 150o

Batterikapacitet 2 x 40 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 25 - 30 km
Maxhastighet 6,5 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 570 mm
Kanttagningsförmåga 60 mm
Fjädring nej
Elektronik Pilot+
Elektrisk sitslyft ja
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk benstödsjustering nej
Elektrisk ryggstödsjustering nej
Garanti 1 - 3 år
EN12182/EN12184 CE ja

ELEKTRISKA FUNKTIONER

Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft

FÄLGAR

Delade fälgar med navkapslar 

som matchar chassikåpans färg 

finns som tillval.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

DRIVELINK

Förbättrad anpassning av rullstolen 

till den enskilda brukarens potential 

och förmågor.

MANÖVERPANEL FÖR BORDS-

STYRNING

Pilot+-kontrollpanelen för 

bordsstyrning, som finns  

som tillval, är enkel att vända.

JUSTERING AV VINKLING OCH HÖJD

Standardutrustad med kombinerad vinklings- 

och höjdjustering.
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LADDUTTAG

Lättåtkomligt ladduttag.



UTOMHUS





SPECIFIKATIONER

FÄRGER

UTOMHUS  X850 CORPUS

KLÄDSEL

X850 CORPUS

Total längd 1260 - 1460 mm
Total bredd 720 mm
Minsta transportlängd 1260 mm
Sitshöjd 560 mm
Sitshöjd med elektrisk sitslyft 560 - 760 mm
Totalvikt inkl. batterier 190 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup 360-410-460-510-560 mm
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 535 - 605 mm
Avstånd mellan armstöd 350 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 120o manuell / elektrisk
Benstödsvinkel - justerbar nej
Batterikapacitet 2 x 97 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 35 - 45 km
Maxhastighet 10 / 15 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 1680 mm
Kanttagningsförmåga 110 mm
Fjädring ja - robust och justerbar
Elektronik Permobil Safegate
Elektrisk sitslyft ja - 200 mm
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk hjulbas ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Sitsvridning ja - manuell / elektrisk
Garanti 1 - 3 år
EN12182/EN12184 CE ja

metallic svartmetallic 
mörkröd

metallic 
mörkblå

skai svart textil
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Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

SitslyftSitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

SitslyftHjulbas-
justering

Sitsvridning

Robust fjädring på fram- och bakhjul ja
Stora hjuldimensioner ja
Kraftiga stötfångare i gummi ja
Elektronik som är lätt att programmera ja
Sits med många ergonomiska alternativ ja
Riktbart ljus från strålkastare ja
Låsbar kontrollpanel ja
Transportfästen ja
Armstödsväska tillval
Manuell eller elektrisk hjulbasjustering tillval
Sitsvridning tillval
Fjädrande backspegel tillval
Bagagekorg tillval
Bagagebox, låsbar tillval
Båge tillval
Kryckkäpphållare tillval
Justerbart nackstöd tillval
Höftstöd tillval
Bålstöd tillval
Fyrpunktsbälte tillval
Bälte med snäpplås tillval
Självjusterande bälte tillval
Långt självjusterande bälte tillval

FUNKTIONER

ELEKTRISKA FUNKTIONER

HJULBAS

En justerbar hjulbas ser till att längden 

är exakt avpassad efter dig. Om det 

behövs kan du justera stolens längd.

SITTSYSTEM

Sittsystemet Corpus har ett brett urval elektriska tillval. Du kan t.ex. 

använda kontrollpanelen för att justera rygg- och benstöden på ett 

enkelt sätt. Elektrisk sitsvinkling är också tillgänglig. Sitsen kan roteras 

180º antingen manuellt eller elektriskt.

X850 CORPUS  UTOMHUS 

Total längd 1260 - 1460 mm
Total bredd 720 mm
Minsta transportlängd 1260 mm
Sitshöjd 560 mm
Sitshöjd med elektrisk sitslyft 560 - 760 mm
Totalvikt inkl. batterier 190 kg
Brukarens maxvikt 136 kg
Sitsbredd 430 - 480 mm
Sitsdjup 360-410-460-510-560 mm
Ryggstödsbredd 340 - 390 - 440 mm
Ryggstödshöjd 535 - 605 mm
Avstånd mellan armstöd 350 - 400 - 450 mm
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 120o manuell / elektrisk
Benstödsvinkel - justerbar nej
Batterikapacitet 2 x 97 Ah
Körsträcka (ISO 7176-4) 35 - 45 km
Maxhastighet 10 / 15 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 1680 mm
Kanttagningsförmåga 110 mm
Fjädring ja - robust och justerbar
Elektronik Permobil Safegate
Elektrisk sitslyft ja - 200 mm
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk hjulbas ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Sitsvridning ja - manuell / elektrisk
Garanti 1 - 3 år
EN12182/EN12184 CE ja

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

RYGGSTÖD

Elstyrt ryggstöd finns tillgängligt.
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BYGGD FÖR UTEBRUK
Vår kraftfulla utomhusrullstol, X850 Corpus, har inte bara ett robust utseende. Den är byggd för dig som kräver robust 
prestanda. Behöver du en kraftig rullstol för att använda i stadsmiljö eller i vildmarken? Kanske bor du en bit från 
närmaste affär, tar dig till arbetet i rullstol, eller vill hänga med vännerna på en cykeltur? Du behöver en rullstol som 
klarar det, och som du kan lita på. X850 Corpus är rätt val. Med bakhjulsdrift, en kraftfull motor och stryktålig fjädring 
är detta en rullstol som är säker i 15 km/h. Sitsen på X850 Corpus kan roteras 90º höger/vänster, så det är lätt att 
ta sig i och ur stolen. Andra nya funktioner inkluderar ställbar belysning som håller sig på spåret, fjädrande backspeglar 
och gummistötfångare som tål hårda tag. Eftersom vi är övertygade om att säkerheten måste sättas främst är X850 
Corpus utrustad med ESP (Electronic Steering Performance, elektronisk styrning) som styr motorn och ser till att du aldrig 
förlorar kontrollen när du tar dig runt ett hörn. Servokontrollen med joystick kan programmeras enligt dina önskemål.

Justerbart 
axelavstånd



FÄRGER

SPECIFIKATIONER

längd 1260 - 1460 mm
bredd  720 mm
Minsta transportlängd 1260 mm
Sitshöjd (fast) 560 mm
Sitshöjd med elektrisk lyft 560 - 760 mm
Vikt inkl. batterier 190 kg
Brukarens maxvikt Jr 76kg,  Sr 136kg
Sitsbredd TS 380 - 530 mm
Sitsdjup TS 380 - 550 mm
Sitsbredd TS Junior 380 - 430 mm
Sitsdjup TS Junior 250 - 370 mm
Ryggstödshöjd 450 - 600 mm (junior 450 mm)
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 120o manuell / elektrisk
Batterikapacitet 2 x 97 Ah
Laddningstid 11 timmar
Körsträcka 35 - 45 km
Maxhastighet  10 / 15 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 1680 mm
Kanttagningsförmåga 110 mm
Fjädring ja - robust och justerbar
Elektronik Permobil Safegate
Elektrisk sitslyft ja - 200 mm
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk hjulbas ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Sitsvridning ja - senior
Garanti 1 - 3 år
EN12182/EN12184 CE ja

UTOMHUS  X850 TS - X850 TS JUNIOR

KLÄDSEL

X850 TS - X850 TS JR
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metallic svartmetallic 
mörkröd

metallic 
mörkblå

svart textil



Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

SitslyftSitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

Sitslyft Sitsvinkling Benstöds-
justering

Ryggstöds-
justering

Resnings-
system

SitslyftHjulbas-
justering

Sitsvridning

Robust fjädring på fram- och bakhjul ja
Stora hjuldimensioner ja
Kraftig stötfångare i gummi ja
Elektronik som är lätt att programmera ja
Sits med många ergonomiska alternativ ja
Riktbart ljus från strålkastare ja
Låsbar kontrollpanel ja
Transportfästen ja
Armstödsväska tillval
Manuell eller elektrisk hjulbasjustering tillval
Sitsvridning (endast senior) tillval
Fjädrande backspegel tillval
Bagagekorg tillval
Bagagebox, låsbar tillval
Båge tillval
Kryckkäpphållare tillval
Justerbart nackstöd tillval
Bälte med snäpplås tillval
Självjusterande bälte tillval
Långt självjusterande bälte tillval

FUNKTIONER

SITS

Ryggstödet och sitsen består av 

reglerbara kardborreband. På så sätt 

kan sitsen justeras efter varje brukare.

HJULBAS

En justerbar hjulbas ser till att längden 

är exakt avpassad efter dig. Om det 

behövs kan du justera stolens längd.

längd 1260 - 1460 mm
bredd  720 mm
Minsta transportlängd 1260 mm
Sitshöjd (fast) 560 mm
Sitshöjd med elektrisk lyft 560 - 760 mm
Vikt inkl. batterier 190 kg
Brukarens maxvikt Jr 76kg,  Sr 136kg
Sitsbredd TS 380 - 530 mm
Sitsdjup TS 380 - 550 mm
Sitsbredd TS Junior 380 - 430 mm
Sitsdjup TS Junior 250 - 370 mm
Ryggstödshöjd 450 - 600 mm (junior 450 mm)
Ryggstödsvinkel - justerbar 90o - 120o manuell / elektrisk
Batterikapacitet 2 x 97 Ah
Laddningstid 11 timmar
Körsträcka 35 - 45 km
Maxhastighet  10 / 15 km/h
Vändradie (ISO 7176-5) 1680 mm
Kanttagningsförmåga 110 mm
Fjädring ja - robust och justerbar
Elektronik Permobil Safegate
Elektrisk sitslyft ja - 200 mm
Elektrisk sitsvinkling ja
Elektrisk hjulbas ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Sitsvridning ja - senior
Garanti 1 - 3 år
EN12182/EN12184 CE ja

X850 TS - X850 TS JUNIOR  UTOMHUS

ELEKTRISKA FUNKTIONER

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

BAKRE FJÄDRING

Individuellt justerbar, robust bakre 

fjädring.

SITS OCH ARMSTÖD

Steglöst justerbart sitsdjup och 

armstödshöjd.

STRÅLKASTARE OCH 

STÖTFÅNGARE

Strålkastare som kan riktas och 

stark stötfångare.
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STARK OCH SNABB UTOMHUSSTOL
Vår kraftfulla utomhusrullstol, X850 TS och TS Junior, har inte bara ett robust utseende, den är byggd för dig som kräver 
lite extra prestanda. Behöver du en kraftig rullstol för att använda i stadsmiljö eller i vildmarken? Kanske bor du en bit 
från närmaste affär, tar dig till arbetet i rullstol, eller vill hänga med vännerna på en cykeltur? Du behöver en rullstol 
som klarar det, och som du kan lita på. X850 är rätt val. Med bakhjulsdrift, en kraftfull motor och stryktålig fjädring är 
detta en rullstol som är säker i 15 km/h. Seniorsitsen kan roteras 180º, så det är lätt att ta sig i och ur stolen. Andra 
funktioner inkluderar fjädrande backspeglar och gummistötfångare som tål hårda tag. Eftersom vi är övertygade om 
att säkerheten måste sättas främst är X850 utrustad med ESP (Electronic Steering Performance, elektronisk styrning) som 
styr motorn och ser till att du aldrig förlorar kontrollen när du tar dig runt ett hörn. Servokontrollen med joystick kan 
programmeras enligt dina önskemål.

Justerbart 
axelavstånd (endast senior)



LIFESTAND





SPECIFIKATIONER

FÄRGER

LIFESTAND  LS - LSE

LS - LSE

Total längd, sittande 890 - 1070 mm
Total längd, stående 940 - 1120 mm
Total bredd 3° hjullutning 650 - 770 mm
Total bredd 0° hjullutning 590 - 710 mm
Sitshöjd 510 mm
Total höjd 840 - 1040 mm
Totalvikt 25 - 32 kg (LS - LSE)
Brukarens maxvikt 120 kg
Sitsbredd 360-400-440-480 mm
Sitsdjup 41 - 55 mm
Ryggstödshöjd 320 - 400 - 520 mm
Batterikapacitet LSE 2 x 2,9 Ah
Bakhjulsdiameter 24/26 tum
Framhjulsdiameter 6 tum
Elektrisk sitslyft nej
Elektrisk sitsvinkling nej
Elektrisk benstödsjustering nej
Elektrisk ryggstödsjustering nej
Manuell resningsfunktion LS ja
Elektrisk resningsfunktion LSE ja
Garanti 1 - 3 år

LS - LSE

elektrisk rödsvartdjupblåsilver Svart textil 

KLÄDSEL

LS

LSE
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LS - LSE  LIFESTAND

FUNKTIONER

RYGGSTÖD

Justering av ryggstödsvinkeln ger 

bättre positionering av överkroppen.

KNÄSTÖD

Säkra knästöd som 

kan svängas undan.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

STÅ UPP

Inta en stående position enkelt och bekvämt 

i denna transportabla rullstol.

MOTOR

Den elektriska motorn tar enkelt 

stolen till det lodräta läget.

BAKAXEL

Justerbar bakaxel ger 

optimal manövrerbarhet.

Total längd, sittande 890 - 1070 mm
Total längd, stående 940 - 1120 mm
Total bredd 3° hjullutning 650 - 770 mm
Total bredd 0° hjullutning 590 - 710 mm
Sitshöjd 510 mm
Total höjd 840 - 1040 mm
Totalvikt 25 - 32 kg (LS - LSE)
Brukarens maxvikt 120 kg
Sitsbredd 360-400-440-480 mm
Sitsdjup 41 - 55 mm
Ryggstödshöjd 320 - 400 - 520 mm
Batterikapacitet LSE 2 x 2,9 Ah
Bakhjulsdiameter 24/26 tum
Framhjulsdiameter 6 tum
Elektrisk sitslyft nej
Elektrisk sitsvinkling nej
Elektrisk benstödsjustering nej
Elektrisk ryggstödsjustering nej
Manuell resningsfunktion LS ja
Elektrisk resningsfunktion LSE ja
Garanti 1 - 3 år

KLÄDSEL
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ARMSTÖD

Robusta armstöd som kan vikas undan 

ger stabilitet och enkel överflyttning.

STÅENDE UTAN ANSTRÄNGNING
LS och LSE är idealiska för brukare som vill stå upprätt men inte kan göra det själva. Med LS får brukaren hjälp 
att stå upp tack vare två pneumatiska cylindrar, och LSE höjer brukaren till en lodrät stående position med en 
elektrisk motor. Båda stolarna är byggda i innovativt lättviktsmaterial. Armstöd, knästöd och ett bröstbälte 
garanterar säkerhet, komfort och stabilitet. För bästa manövrerbarhet kan bakaxelns mittpunkt lätt justeras i 
förhållande till ramen. Möjligheten att stå upprätt ger många hälsofördelar, t.ex. bättre muskelkontroll, starkare 
benstomme, förbättrad blodcirkulation och färre spasmer. Med LS och LSE blir det enkelt att delta i vardagliga 
aktiviteter med familj, vänner och kollegor. Komfort och oberoende i en smäll!



SPECIFIKATIONER

FÄRGER

LIFESTAND  LSA HELIUM

LSA HELIUM

LSA

Total längd, sittande 890 - 1010 mm
Total längd, stående 930 - 1050 mm
Total bredd 3° hjullutning 660 - 760 mm
Total bredd 0° hjullutning 600 - 700 mm
Sitshöjd 510 mm
Total höjd 780 - 910 mm
Totalvikt inkl. batterier 16 kg
Brukarens maxvikt 100 kg
Sitsbredd 360-380-400-420-440-460 mm
Sitsdjup 43 - 53 cm
Ryggstödshöjd 32 - 46 cm
Bakhjulsdiameter 24/26 tum
Framhjulsdiameter 5/6 tum
Elektrisk sitslyft nej
Elektrisk sitsvinkling nej
Elektrisk benstödsjustering nej
Elektrisk ryggstödsjustering nej
Manuell resningsfunktion ja
Garanti 1 - 3 år

svart vinröddjupblåkromarktisk vit Svart textil

KLÄDSEL
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FOTSTÖD

Fotstöd med justerbar höjd och 

vinkel för bästa passform och 

komfort.

RULLSTOL

Världens lättaste stårullstol: 

den väger bara 16 kg.

LSA HELIUM  LIFESTAND

TRANSPORT

Lätt att montera isär för transport.

STÅ UPP

Inta en lodrät position enkelt och bekvämt 

i denna högteknologiska lättviktsrullstol.

FUNKTIONER

BAKAXEL

Justerbar bakaxel ger optimal 

manövrerbarhet.

RYGGSTÖD

Justering av ryggstödsvinkeln 

ger bättre positionering av 

överkroppen.

SITS

Slitstark och justerbar stolklädsel.

Total längd, sittande 890 - 1010 mm
Total längd, stående 930 - 1050 mm
Total bredd 3° hjullutning 660 - 760 mm
Total bredd 0° hjullutning 600 - 700 mm
Sitshöjd 510 mm
Total höjd 780 - 910 mm
Totalvikt inkl. batterier 16 kg
Brukarens maxvikt 100 kg
Sitsbredd 360-380-400-420-440-460 mm
Sitsdjup 43 - 53 cm
Ryggstödshöjd 32 - 46 cm
Bakhjulsdiameter 24/26 tum
Framhjulsdiameter 5/6 tum
Elektrisk sitslyft nej
Elektrisk sitsvinkling nej
Elektrisk benstödsjustering nej
Elektrisk ryggstödsjustering nej
Manuell resningsfunktion ja
Garanti 1 - 3 år

KLÄDSEL
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ARMSTÖD

Säkra armstöd som kan svängas 

undan för lätt överflyttning (tillval).

VÄRLDENS LÄTTASTE STÅRULLSTOL
LSA Helium har utformats för aktiv användning både inomhus och utomhus. Världens lättaste stårullstol är 
tillverkad i fjäderlätt, avancerad flygplansaluminium och titan. Tillsammans med pneumatiska fjädrar ger det ett 
ergonomiskt, enkelt och säkert resningssystem. Systemet med vinklat ryggstöd och justerbart sitsdjup garanterar 
en bekväm sits. Stabila knästöd med skumstoppning och neopren plus ett justerbart bröstbälte ger trygghet och 
komfort i stående position. LSA Helium ger oberoende och bekvämlighet, och placerar dig i ögonhöjd för 
människorna i din omgivning. Dessutom ger möjligheten att stå upprätt med LSA många hälsofördelar: bättre 
muskelkontroll, starkare benstomme, förbättrad blodcirkulation och färre spasmer, bara för att nämna några.



SPECIFIKATIONER

FÄRGER

LIFESTAND  LSR

LSR

Total längd, sittande 940 - 1060 mm
Total längd, stående 990 - 1110 mm
Total bredd 0° hjullutning 580 - 700 mm
Sitshöjd 510 mm
Total höjd 840-920-1040 mm
Totalvikt inkl. batterier 30 kg
Brukarens maxvikt 120 kg
Sitsbredd 360-400-440-480 mm
Sitsdjup 410 - 550 mm
Ryggstödshöjd 320 - 400 - 520 mm
Batterikapacitet 2 x 2 Ah
Bakhjulsdiameter 24/26 tum
Framhjulsdiameter 6 tum
Elektrisk sitslyft nej
Elektrisk sitsvinkling nej
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Elektrisk resningsfunktion ja
Garanti 1 - 3 år

LSR

arktisk vit svart vinröddjupblå svart textil

KLÄDSEL
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FUNKTIONER

LSR  LIFESTAND

STÅ- OCH AVSLAPPNINGS FUNKTIONER
LSR kombinerar design med enastående funktionalitet. Förutom ståfunktionen har LSR också en avslappnings-
funktion, med en elektrisk motor. LSR är ergonomisk och tillverkad i innovativa lättviktsmaterial. Möjligheten att 
stå upp med LSR ger också många medicinska fördelar. Förutom förbättrad muskelkontroll, starkare benstomme 
och förbättrad blodcirkulation kan det förebygga liggsår. Det finns naturligtvis också en psykosocial fördel med 
att kunna kommunicera i ögonhöjd med andra. Med LSR blir det enkelt att delta i vardagliga aktiviteter med 
familj, vänner och kollegor. Komfort och oberoende i en smäll!

ARMSTÖD

Armstöd som kan vikas undan och roteras.

SPECIALLÖSNINGAR

Permobil erbjuder även speciella, skräddarsydda lösningar 

för att uppfylla personliga önskemål. 

Mer information finns på www.permobil.com

Total längd, sittande 940 - 1060 mm
Total längd, stående 990 - 1110 mm
Total bredd 0° hjullutning 580 - 700 mm
Sitshöjd 510 mm
Total höjd 840-920-1040 mm
Totalvikt inkl. batterier 30 kg
Brukarens maxvikt 120 kg
Sitsbredd 360-400-440-480 mm
Sitsdjup 410 - 550 mm
Ryggstödshöjd 320 - 400 - 520 mm
Batterikapacitet 2 x 2 Ah
Bakhjulsdiameter 24/26 tum
Framhjulsdiameter 6 tum
Elektrisk sitslyft nej
Elektrisk sitsvinkling nej
Elektrisk benstödsjustering ja
Elektrisk ryggstödsjustering ja
Elektrisk resningsfunktion ja
Garanti 1 - 3 år

STÅ UPP

Inta en lodrät position enkelt och bekvämt med 

en knapptryckning i denna transportabla rullstol.

FOTSTÖD

Fullt justerbara fotplattor.

RYGGSTÖD

Ryggstöd som kan vikas 

ned för transport.

KNÄSTÖD

Säkra knästöd som kan svängas 

undan. 

KLÄDSEL

AVSLAPPNING

Elektrisk avslappningsfunktion 

som aktiveras med en tryckning.
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62 LIFESTAND LSR KID 

SPECIFIKATIONER

FÄRGER

LSR KID

Total bredd  900 - 1020 mm
Total längd  935 - 1055 mm
Total bredd 6° camber  566 - 586 - 606 - 626 mm
Total bredd 0° camber  535 - 555 - 575 - 595 mm
Sitshöjd  380 mm
Total höjd  900 mm (utan nackstöd)
Total vikt inkl. batterier  22 kg
Brukarens maxvikt  50 kg
Sitsbredd  280 - 300 - 320 - 340 mm
Sitsdjup  240 - 360 mm
Ryggstödshöjd  260 - 420 mm
Batterikapacitet  2 x 2Ah
Drivhjulsstorlek  20”/22”
Framhjulsstorlek  4”
Elektronik
Elektrisk lyft  nej
Elektrisk sitsvinkling  nej
Elektrisk benstöd  ja
Elektrisk ryggstöd  ja

LSR KID

blå pop gul rosaröd pop svart tyg

KLÄDSEL



63LIFESTAND LSR KID

FUNKTIONER

STÅ UPP, RELAX OCH STÅFUNKTION 
LSR KID är en manuell rullstol med extra möjligheter i form av uppresnings och relaxfunktion, båda elektriska 
och enkla att använda. Produkten är ett resultat av föräldrars önskan om en stol som kan stimulera barnets 
rörlighet men även ge tryckavlastning vid behov. Relaxfunktionen gör det enkelt för barnet att skapa lite vila 
för kroppen under dagen utan överflyttning. Självständigheten ökar när barnet kan vara med i allt med sina 
kompisar i skolan eller hemma på gården.

ARMSTÖD

Ställbara armstöd.

TRANSPORT

Enkel att transportera.

Total bredd  900 - 1020 mm
Total längd  935 - 1055 mm
Total bredd 6° camber  566 - 586 - 606 - 626 mm
Total bredd 0° camber  535 - 555 - 575 - 595 mm
Sitshöjd  380 mm
Total höjd  900 mm (utan nackstöd)
Total vikt inkl. batterier  22 kg
Brukarens maxvikt  50 kg
Sitsbredd  280 - 300 - 320 - 340 mm
Sitsdjup  240 - 360 mm
Ryggstödshöjd  260 - 420 mm
Batterikapacitet  2 x 2Ah
Drivhjulsstorlek  20”/22”
Framhjulsstorlek  4”
Elektronik
Elektrisk lyft  nej
Elektrisk sitsvinkling  nej
Elektrisk benstöd  ja
Elektrisk ryggstöd  ja

STÅ UPP

Stå upp för träning och funktion. Uppresning i en enda 

mjuk rörelse och stopp där det känns bekvämt.

JUSTERING

Sitsen har ett justerbart system 

som gör att det är enkelt att 

ändra den när barnet växer.

NACKSTÖD

Barnmodell

KONTROLL

Ett tryck för stå- och

relaxfunktion.

KLÄDSEL

AVSLAPPNING

Relaxfunktion för vila.

SÄKERHET

Säkert stående

tack vare sensorer.



STYRSYSTEM
UNITRACK-STÖD
TILLBEHÖR





DRIVELINK  MULTICONTROLLER

DRIVELINK

Manöverkontroll för rullstol, kommunikation och miljö
Grafisk LCD-skärm
Stort urval kontroller
Elektriska rullstolsfunktioner (högst 10 st)
23 valfria utgångar
Individuellt justerbar skärm
Infraröd mus (IR-mus)
Höger- och vänsterhandsmus
Omgivningskontroll finns som standard 
Möjlighet till fristående funktion (t.ex. på en säng)
Ljudsvar från menyer (tillval)
Spara och spela upp ljud (tillval)
Använd fast telefon och mobiltelefon (tillval)

DriveLink

LCD-skärm

Funktionsomkopplare

t.ex. Buddy Button

Specialkontroll

t.ex. minijoystick

GRÄNSSNITT OCH MANÖVERKONTROLLER
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INTEGRERAD

Med bara ett integrerat operativsystem kan du kontrollera 

din rullstol självständigt och oberoende. Du kan också 

hantera din kommunikations- och miljöutrustning effektivt  

på samma skärm.

PLUG & PLAY

Plug & play-system garanterar att det går snabbt att 

genomföra justeringar och ändringar av kontrollerna.  

Det betyder också att det inte finns något behov av  

ett ersättningssystem.

GRAFISK SKÄRM

DriveLink har en grafisk skärm som också kan användas 

separat, frikopplad från rullstolen. Du behöver inte längre 

köpa ett andra system.

LÄTTANVÄND

Lättanvänd tack vare en tydlig skärm med text, ikoner eller 

tal, och en väldesignad menystruktur. Finns på engelska, 

franska, italienska, nederländska och tyska.

INFRARÖD STANDARD

Den infraröda sändaren, som finns inbyggd som standard, 

kan lagra upp till 200 infraröda koder från befintliga 

fjärrkontroller. Dessa kan användas för att styra mycket  

av din miljö direkt.

ÅTERANVÄNDNINGSBAR

Kan återanvändas, med ett omfattande installationspaket 

med standardfunktioner.

FLEXIBEL

Finns på rullstolar för vuxna och barn.

MANÖVERKONTROLLER

Med ett brett urval specialkontroller - joystick, minijoystick, 

fingerjoystick, skanning osv. - finns det en lösning som låter 

alla hantera DriveLink.

ANPASSNING

Enkla och flexibla inställningar gör att DriveLink kan 

anpassas efter dina egna krav.

INFRARÖD

Den inbyggda infraröda sändaren innehåller redan ett antal 

standardkoder, så att den kan fjärrstyra strömbrytare, 

datormus och telefon.

TILLVAL

Det breda sortimentet av tillvalsmoduler gör DriveLink  

till marknadens mest kompletta system.

ENKEL PROGRAMMERING

Det är lätt att justera inställningarna.

MULTICONTROLLER  DRIVELINK

PROBLEM ÄR TILL FÖR ATT LÖSAS
Det är tanken bakom vårt alternativa kontrollsystem DriveLink Multicontroller. Oavsett vilken funktionsnedsättning du 
har kan rullstolen kontrolleras och användas på ett enkelt, aktivt sätt. Tack vare systemets flexibilitet går det att lösa 
de flesta problem. Det kan räcka med en nickning eller en minimal rörelse med ett finger. DriveLink innehåller ett brett 
urval av funktioner som kan anslutas till en enhet. I praktiken betyder det att elektroniken kan anpassas för brukarens 
behov. Varje stol är personligt anpassad. Nyckeln är att använda avancerad teknik för att göra saker som tidigare 
var omöjliga. För många människor med funktionsnedsättning är DriveLink skillnaden mellan att klara sig själv eller att 
behöva be om hjälp.

FUNKTIONERDRIVELINK: FUNKTIONER 
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FINGERSTYRNING

Fungerar som en joystick som kan hanteras 

med minimal fingeranstränging.

FOTSTYRNING

Rullstolen och miljökontroller kan styras 

helt och hållet med fotkontrollen (tillval).

SUG- OCH BLÅSKONTROLL

Specialkontroll som styrs med munnen  

och läpparna.

DRIVELINK  MULTICONTROLLER

ALTERNATIVA STYRSÄTT

MINIJOYSTICK

En minimal finger- eller hakrörelse 

räcker för att styra rullstolen.

KOMPAKT JOYSTICK (LIGHT)

Alla funktioner styrs med joysticken. Finns 

även i en version med mindre motstånd 

(light).

KOMPAKT JOYSTICK, AVANCERAD

Alla funktioner styrs med joysticken.

FÖRSTÄRKT JOYSTICK

Speciellt utformad för att klara högt tryck. 

Alla funktioner styrs med joysticken.

STYRPLATTA

Styrplattan är en tålig, platt kontroll-

panel där brukarens handflata 

fungerar som en känslig joystick.

KOMPAKT JOYSTICK, HAKSTYRNING
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MULTIKNAPPSTYRNING

1, 2, 3, 4 eller 5 externa strömbrytare kan 

kopplas som enhets- och kontrollknappar.

MULTICONTROLLER  DRIVELINK

FUNKTIONERALTERNATIVA STYRSÄTT DRIVELINK: STRÖMBRYTARE 

FUNKTIONSOMKOPPLARE

Önskad funktion aktiveras med  

en lätt beröring på strömbrytaren.

GRIPSTRÖMBRYTARE

KNAPPSTRÖMBRYTARE

FUNKTIONSOMKOPPLARE TOUCH

Om du rör vid kontakten aktiveras den 

önskade funktionen.

BUDDY BUTTON

Fungerar som en extern 

funktionsströmbrytare.

MINIKNAPPSTRÖMBRYTARE

MIKROLÄTT STRÖMBRYTARE

STRÖMBRYTARE PÅ SVANHALS
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KONTROLL ÖVER DIN MILJÖ
DriveLink kan användas för att styra mer än bara rullstolen. Du kan också styra din kommunikations- och 
miljöutrustning, t.ex. telefon, snabbtelefon, TV, radio, rullgardiner och belysning. Systemets flexibilitet gör 
att du kan styra många olika typer av utrustning, allt efter behov. Det kan räcka med en nickning eller 
en minimal rörelse med ett finger eller hakan.



DRIVELINK  MULTICONTROLLER

DRIVELINK OMGIVNINGSKONTROLL

Stereo

Ugn: Beam-it

Kaffebryggare: Beam-it

Gaskamin: IR-mottagare 2 kanaler TV och video

Larmknapp: Beam-it

TelefonDörröppnare

Snabbtelefon

Rullgardin

Säng: IR-mottagare 8 kana-
ler

Dator: Easy Mouse Lampa

Easy Output handsändare

Mobiltelefon: Easy Mobile
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RF-MOTTAGARE

Radiofrekvenssignaler (RF-signaler) tränger 

igenom väggar och dörrar. Modulen kan 

länkas till utrustning som inte kan styras 

med infraröda signaler.

EASY PHONE

Standardtelefon med infraröd 

mottagare.

EASY MOUSE

Fungerar via USB-anslutning. Ersätter 

datorns standardmus och styrs med 

infraröda koder från rullstolskontrollen.

BEAM-IT

BEAM-IT är ett infrarödsystem som kan 

användas för att fjärrstyra alla typer av 

elektrisk utrustning i hemmet.

EASY OUTPUT

Kan användas för att styra ytterligare 

funktioner. t.ex. snabbtelefon, dörr 

eller handsändare.

MULTICONTROLLER  DRIVELINK

FUNKTIONERKONTROLL OCH KOMMUNIKATION

EASY MOBILE

Ring med en integrerad 

mobiltelefon.

EASY MESSENGER

Diktera meddelanden och spela upp 

dem via menyn för brukare med 

kommunikationssvårigheter.

EASY TALKER

Talad menyfeedback för personer 

med nedsatt syn.

IR-MOTTAGARE 

Anslut till utrustning som kräver två till 

åtta funktioner och inte har någon 

infraröd anslutning.
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DET ENKLA ALTERNATIVET
Med DriveLink Multicontroller kan du styra din miljö med samma joystick eller styrdon. Du kan styra din 
miljö med infraröda signaler, radiosignaler eller direkta sladdanslutningar. Med funktionen Easy Mobile 
kan du ringa och besvara samtal, och även skicka och ta emot SMS. DriveLink är lätt att använda och 
att anpassa till dina behov. Du väljer! Fristående kommunikationsprodukter säljs idag via Picomed AB.



TILLBEHÖR  PERMOFIX72

PERMOFIX

Permofix är ett modulärt, lättkonfigurerat monteringssystem för 
joystick, skärmar, strömbrytare osv.  Stängerna (A) kan fästas på 
kopplingar  i vilken vinkel som helst bara genom att dra åt en skruv 
(B).  Och de är lika enkla att ta bort.  Stängerna kan skjutas in i 
kopplingarna  och tas bort igen, så de går att  justera när som helst. 
 Systemet tillåter att elementen kan ställas i valfri vinkel.  Kombinera 
grundkomponenter  för att skapa olika moduler. Modulerna gör det 
 möjligt att montera element på ett enkelt,  effektivt och flexibelt sätt. 
Permofix modulära design ger ändlösa kombinationer, och ändlösa 
lösningar. Speciella delar gör att Permofix kan användas i 
kombination med andra system eller med standarddelar.  Permofix 
är den idealiska lösningen när finjustering är nödvändig.

Permofix-armstödstillbehör med minijoystick. Permofix-armstödstillbehör med minijoystick och Multicontroller.



EN NÄSTAN OSYNLIG ANDRAPILOT
När man använder en rullstol är det viktigt för assistenter att det är lätt att kontrollera stolen. Permobils nya Co-Pilot för 
rullstolar som styrs av assistenten fungerar på ett annat sätt än tidigare versioner av vårdarstyrning. Den stora fördelen 
med Co-Pilot är att den knappast kräver någon muskelstyrka alls, och att det är mycket intuitivt att styra rullstolen. Det 
är lika enkelt som att styra en sittvagn. Kontrollsystemet svarar omedelbart när hastigheten eller riktningen ändras. Co-
Pilot har också den unika funktionen att assistenten kan kontrollera stolfunktionerna och hastigheten.

STYR

Håll styrhandtaget med ett fast grepp och rullstolen börjar 

röra sig åt önskat håll. Med ett lätt tryck får du stolen att 

svänga. Allteftersom du går snabbare, ökar även rullstolens 

hastighet. Den följsamma styrningen gör det säkrare och 

enklare att köra stolen, både för assistenten och för brukaren.

HANDTAG

Det ergonomiska greppet kan 

vikas undan när det inte 

används.

ERGONOMI

Det ergonomiska greppets höjd och vinkel 

kan justeras så att det passar assistenten.

MER INFORMATION

Om du vill ha mer information www.permobil.com

CO-PILOT

CO-PILOT  VÅRDARSTYRNING 73



UNITRACK  STÖD

STÖDKUDDAR

Stödkuddar finns i många former och typer, med stoppning som andas för extra komfort. Kuddarna kan skiftas och användas till olika stöd.

UNITRACK-STÖD

18 x 18 cm20 x 20 cm 30 x 9 cm 20 x 9 cm 13 x 16,5 cm 15 x 13 cm 9 x 11,5 cm
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STÖD  UNITRACK

ENKELHET I DESIGNEN
Unitrack-systemet från Permobil kombinerar ett antal modulelement som tillsammans ger dig en 
skräddarsydd anpassning för maximalt kroppsstöd. Välj bara rätt stöd och lämplig justerbar koppling, 
och montera dem där de ska sitta. Systemet kan anpassas och justeras i det oändliga. Vrid 
snabblossningshandtaget ett halvt varv. Det är allt som behövs för att ta bort stödet. Handtaget har inga 
utstickande delar, så det kommer inte att fastna i något. Unitrack-systemet är utformat endast för Corpus-
sitssystemet.

AMPUTATIONSSTÖD

Det är enkelt att justera höjd, djup, vinkel 

och bredd. Lätt att ta bort - vrid bara 

handtaget ett halvt varv.

JUSTERBARA FÄSTEN

De kan användas för att vrida på stöden och låsa dem 

på rätt plats. Justeringarna är graderade, så de tillåter 

helt valfria inställningar.

BÅLSTÖD

För att stödja bålen i sidled.  

Det är enkelt att justera höjd, djup 

och bredd. Den kan också enkelt 

svängas bort till endera sidan.

VADSTÖD

Vadstöden kan roteras 360o. 

Höjd, djup, bredd och vinkel 

kan också justeras.
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TILLBEHÖR

TILLBEHÖR

Armstödsväska

Bagagebox

Väskkrokar

Ryggsäck
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TILLBEHÖR  

Kryckkäpphållare Syrgashållare

Läsbord

Bord

Vinkelställbart bord

Bord (kan svängas undan 

till höger eller vänster) 

Bord (kan svängas undan 

till höger eller vänster) med 

bordsstyrning

Mugg-/telefonhållare

77

SMARTA TILLBEHÖR
För att göra det lättare att använda din elektriska rullstol har Permobil sammanställt ett brett urval tillbehör. 
Permobils specialtillbehör garanterar att brukaren och hans eller hennes assistent kan njuta ännu mer av 
livet. Permobils varierade sortiment av tillbehör ger dig den bästa utrustningen för att genomföra dina 
dagliga aktiviteter. Smarta tillbehör från Permobil kompletterar din elektriska rullstol.



TILLBEHÖR

Justerbar bröstrulle

Fotremmar

Inkontinensskydd

Överflyttningshandtag

Bendelare

Regnskydd

Självjusterande bälte

Påskjutshandtag

Nackstöd Corpus 3G
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Elbenstöd fot höj/sänk - 

ör tryckavlastning och 

bensträckning 

Elbenstöd Transfer - för enklare 

överflyttning se bild sid 15



KONTAKT 79

SVERIGE

Huvudkontor Permobil AB

Per Uddéns väg 20

Box 120

861 23 Timrå

Tlf. +46 60 59 59 00

supportgruppen@permobil.com

www.permobil.com

BENELUX

Permobil Benelux BV

Beitel 11

6466 GZ Kerkrade

Nederländerna

Tlf. +31 (0)45 564 54 80

Faks +31 (0)45 564 54 81

info@permobil.nl

Service Center Belgium

Hundelgemsesteenweg 315

9820 Merelbeke

Tlf. +31 (0)45 564 54 80

Faks +31 (0)45 564 54 81

info@permobil.be

TYSKLAND

Permobil GmbH

Head Office Germany

Alter Hellweg 36

D-44379 Dortmund

Tlf. +49 (0)231 945 36 30

Faks +49 (0)231 945 363 70

info@permobil.de

Service Center Nord-Ost

Ahornallee 8

14552 Michendorf

Tlf. +49 (0)33 20 52 39 75

Faks +49 (0)33 20 52 39 73

SCHWEIZ

Permobil AG

Industriestrasse 4

CH-6055 Alpnach Dorf

Tlf. +41 (0)41 662 06 00

Faks +41 (0)41 662 06 02

info@permobil.ch

FRANKRIKE

Permobil France SAS

40 Rue Palverne

Rond Point de Rosarge

FR-01700 Les Echets

Tlf. +33 (0)437 26 27 28

Faks +33 (0)437 26 27 29

info@permobil.fr

STORBRITANNIEN

Permobil Ltd.

Oceanic Ground floor

Navigation Business Park

Waters Meeting Road

Bolton

BL1 8SW

Tlf. +44 (0)14 84 72 28 88

Faks +44 (0)14 84 72 30 13

info@permobil.co.uk

KINA

Permobil (Kunshan) Co., Ltd.

No. 7 Workshop, Ruian Road, 

Shipai Area Swedish Industrial Park

Bacheng Town Kunshan

Tlf. +86 (0)512 86 18 80 50 

Faks +86 (0)512 86 18 80 52

sales@permobil.cn

DANMARK

Permobil AS

Måløv Værkstedsby 59

DK-2760 Måløv

Tlf. +45 44 68 14 06

Faks +45 44 68 24 06

mail@permobil.dk

NORGE

Permobil AS

Industriveien 16

1481 Hagan, Norge

Postboks 40

1483 Hagan

Tlf. +47 815 30 077

Faks +47 67 07 99 59

ks@permobil.com

www.permobil.com

PERMOBIL-KONTAKT

•	Din	skräddarsydda	Permobil-rullstol
•	Kostnadsfri	individuell	rådgivning
•	Installation
•	Utbildning
•	Specialdesignade	styrsätt
•	Omgivningskontroll
•	Hemautomatisering
•	Snabb	och	effektiv	service

HELHETSLÖSNINGEN



www.permobil.com


