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ELEKTRICKÉ VOZÍKY

Označení vozíku

738 D-23 FB 58 100 92 38–58 42 54 0 90–120 30 8 2×12/50 83 135

738-23 FB 61 107,5 90 40, 46 42 54 0 90 30 8 2×12/50 71 127

šířka délka výška šířka hloubka výška úhel úhel opěrky maximální maximální baterie hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedačky sedačky sedačky sedu zad dojezd rychlost s baterií vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (°) (°) (km) (km/h) (V/Ah) (kg) (kg)

složený vozík

přední pohled

boční pohled

odnímatelné podnožky

odnímatelná baterie

vyztužená opěrka zad

738 D-23 FB    07/0023985 PLNĚ HRAZENO

738-23 FB    07/0023983 PLNĚ HRAZENO

■ odlehčený duralový rám
■ sklopná opěrka zad
■ polstrovaná sedačka a opěrka zad
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ sklopné postranice
■ nastavitelná výška područek
■ nastavení úhlu opěrky zad
■ překračovač obrubníků
■ kolečka proti převrácení
■ bezpečnostní popruh
■ nastavitelný ovládací joystick
■ přední plná kola:  cm
■ odpružená zadní pneumatická kola:  cm
■ přední a zadní osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák berlí RP/
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 

■ odlehčený skládací duralový rám
■ odnímatelná opěrka zad
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ sklopné postranice
■ nastavitelná výška područek
■ kolečka proti převrácení
■ bezpečnostní popruh
■ nastavitelný ovládací joystick
■ přední plná kola:  cm
■ odpružená zadní pneumatická kola:  cm
■ přední a zadní osvětlení
■ barevné provedení rámu:

červená nebo modrá metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák berlí RP/
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 

dma_katalog_2012_dma_katalog_2012  4.5.12  17:37  Stránka 71



ELEKTRICKÉ VOZÍKY
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Označení vozíku

Viper 66,5 114 101,5 45, 52, 56 42, 45, 48 52 -3–30 90–130 48 8 2×12/75 115 160

Viper Plus 63–77 112 105–110 38–51 38–50 53–58 -3–30 90–130 40 10 2×12/75 131 160

šířka délka výška šířka hloubka výška úhel úhel opěrky maximální maximální baterie hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedačky sedačky sedačky sedu zad dojezd rychlost s baterií vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (°) (°) (km) (km/h) (V/Ah) (kg) (kg)

ovládací joystick

složený vozík

nastavitelný úhel sedu

možnosti nastavení

složený vozík

zadní pohled

Viper    07/0024632 PLNĚ HRAZENO

Viper Plus    07/0135060 PLNĚ HRAZENO

■ polstrovaná sedačka
■ sklopná opěrka zad
■ odnímatelné nastavitelné stupačky
■ odklopné šířkově nastavitelné postranice 
■ nastavitelná výška područek
■ mechanicky nastavitelný úhel sedu a opěrky zad
■ přední plná kola:  cm
■ odpružená zadní pneumatická kola:  cm
■ kolečka proti převrácení
■ přední a zadní osvětlení
■ bezpečnostní popruh
■ odklopný ovládací joystick
■ barevné provedení rámu: modrá metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák berlí RP/
Antidekubitní podložky viz str. –
Stabilizační opěrka zad viz str. 
Abdukční klín viz str. 
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 

shodné s typem Viper
+ polstrovaná opěrka zad
+ nastavitelná opěrka hlavy
+ elektricky nastavitelný úhel sedu
+ elektricky nastavitelný úhel opěrky zad
+ vyšší rychlost
+ barevné provedení rámu: oranžová

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU VIPER PLUS
07/0024636 Mechanicky úhlově polohovatelné stupačky RP/
07/0024637 Elektricky úhlově polohovatelné stupačky RP/

Elektricky nastavitelná výška sedu RP/
Duální ovládání
Ovládání pro doprovod
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
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ELEKTRICKÉ VOZÍKY

boční pohled

fixační vzpěra

uchycení k vozíku

P001 Power Pack

■ přídavný elektromotor pro mechanické vozíky
■ ovládání pro doprovodnou osobu
■ univerzální použití 
■ pro šířku rámu – cm
■ volitelná rychlost a směr jízdy
■ rychloupínací systém pro snadnou demontáž
■ snadné skládání/rozkládání vozíku
■ bezpečnostní uzamčení
■ praktická skladnost
■ maximální hmotnost pacienta:  kg

Označení vozíku

Dupont Optimo Power 62 104 104 39–51 41, 43 50 0–6 80–120 41 6,5 2×12/55 98 130

P001 Power Pack - - - 36–51 - - - - 16 5,5 12/20 14 -

šířka délka výška šířka hloubka výška úhel úhel opěrky maximální maximální baterie hmotnost nosnost
vozíku vozíku vozíku sedačky sedačky sedačky sedu zad dojezd rychlost s baterií vozíku
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (°) (°) (km) (km/h) (V/Ah) (kg) (kg)

polohování vozíku

polohovatelné podnožky

složený vozík

Dupont Optimo Power    07/0025588 PLNĚ HRAZENO

■ odlehčený rozkládací duralový rám
■ anatomická polstrovaná sedačka
■ anatomická polohovatelná polstrovaná opěrka zad
■ nastavitelný úhel, hloubka a šířka sedu
■ nastavitelná výška a šířka polstrovaných odklopných

a odnímatelných postranic
■ odklopné odnímatelné podnožky
■ výškově nastavitelné stupačky
■ stabilizační kolečka
■ bezpečnostní pás
■ odklopný ovládací joystick
■ odpružení zadních kol
■ barevné provedení polstrování:

modrá, oranžová, písková, černá

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU OPTIMO POWER
plně hrazené

07/0025592 Boční stabilizátory RP/
07/0025423 Úhlově nastavitelná stupačka RP/

levá nebo pravá
07/0025531 Nastavitelná opěrka hlavy RP/
07/0025590 Elektricky nastavitelný uhel sedu a opěrky zad

RP/
Dualní ovládaní pro doprovod RP/
Pláštěnka  viz str. 
Pracovní podnos RP/ viz str. 
Fixační vesta RP/ viz str. 
Područka pro hemiplegiky P  viz str. 
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Označení skútru

HS-295 E Wispa 4 50,5 99 87 4 10 8 8 127 2×12/12 250 52,5 115

HS-589 Deluxe 62,5 129 98 11 40 12 12 156,5 2×12/50 700 129 135

šířka délka výška světlá výška maximální maximální maximální min. poloměr baterie motor hmotnost nosnost
skútru skútru skútru skútru dojezd rychlost stoupavost otáčení s baterií skútru
(cm) (cm) (cm) (cm) (km) (km/h) (°) (cm) (V/Ah) (W) (kg) (kg)

rozložený skútr

otočná sedačka

ovládací panel

držák berlí

otočná sedačka

ovládací panel

HS-295 E Wispa 4

HS-589 Deluxe   

■ rozkládací konstrukce
■ výškově nastavitelná sedačka 
■ sklopná opěrka zad
■ odklopné šířkově nastavitelné područky
■ nastavitelná poloha řídícího panelu
■ nákupní košík
■ indikátor stavu baterie
■ plná přední i zadní kola:  cm
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ barevné provedení: 

stříbrná, modrá, červená metalíza

možnost objednat tříkolovou verzi
HS- Wispa  Skútr elektrický tříkolový

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák berlí S
Držák chodítka S
Držák lahve S
Bezpečnostní popruh S
Zpětné zrcátko S
Stabilizační opěrka zad S
Pláštěnka  viz str. 

■ rozkládací konstrukce
■ otočná sedačka se sklopnou opěrkou zad
■ nastavitelný úhel opěrky zad
■ výškově nastavitelná opěrka hlavy
■ odklopné šířkově nastavitelné područky
■ nastavitelná poloha řídícího panelu
■ nákupní košík
■ indikátor stavu baterie
■ zadní a přední osvětlení
■ zrcátko
■ odpružení všech kol
■ přední a zadní pneumatická kola:  cm
■ stabilizační kolečka proti překlopení
■ barevné provedení: 

stříbrná, modrá, červená metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák berlí S
Držák chodítka S
Držák lahve S
Bezpečnostní popruh S
Zpětné zrcátko S
Stabilizační opěrka zad S
Pláštěnka  viz str. 
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