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De Invacare Pronto Air Personal Transporter (PT)
voor pure mobiliteit
Door een strak uiterlijk te combineren met compacte afmetingen is
de Pronto Air PT dé nieuwe rolstoel voor gebruik binnenshuis. De
rolstoel is ontstaan uit jarenlange ervaring en de wensen die u heeft als
gebruiker. Dat zult u zeker ervaren!
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®

Pronto™ Air

Innovatie en uiterlijk

Invacare MyBody zitsysteem

Door slim gebruik van materialen en
door de in-line motor technologie is de
Pronto Air PT makkelijk mee te nemen.
Dat is handig voor bijvoorbeeld een uitje
buitenshuis. Door het afnemen van de
zitting en het wegnemen van de accu‘s,
past de Pronto Air PT in vrijwel iedere
auto.

Speciaal voor de Pronto Air PT heeft
Invacare het MyBody zitsysteem
ontwikkeld. Dit zitsysteem zorgt voor
een goede drukverdeling door het
voorgevormde zitkussen dat gemaakt is
van drukverlichtend schuim.

Eigenschappen en Opties

Opbergvak
De Pronto Air PT wordt
standaard geleverd met een
opbergzak op de rugleuning.
Hierin is o.a. ruimte voor uw
persoonlijke bezittingen.

Accu pakket
De
accu‘s
zijn
makkelijk
uitneembaar. Bij het terug zetten
maken de accu‘s automatisch
contact.

Transport
Door de ingebouwde handvatten
is het chassis door één persoon
makkelijk te transporteren.

Technische gegevens

Pronto Air PT 460, 510 1 mm

460 - 510 mm

535 - 635 2 mm

535 mm

155 - 230 mm

8° - 32°

600 3 mm

Pronto Air PT 1070 - 1170 mm

960 mm

34 4 / 25 5 / 13,6 6 kg

113 kg

2 x 17 Ah

1484 mm

50 mm

RoHS 2

7

compliant

6 km/h

3°

Pronto Air PT

Framekleur

Zilver

16 km

REACH
Compliant

8

REACH
Compliant

1/ 76 mm extra per armsteun
2/ in stappen van 25 mm
3/ breedte wielbasis
4/ wielbasis zonder accu‘s
5/ zitting
6/ accu pakket
7/ Voldoet aan de regelgeving omtrent Restriction
of the use of certain Hazardous Substances
in electrical and electronic equipment - RoHS
(2011/65/EC)
8/ Voldoet aan de wetgeving omtrent Registration,
Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals.

Meer gedetailleerde informatie, technische gegevens, aanwijzingen voor transport en
beschrijving van bepaalde opties zijn terug te vinden in de gebruikershandleiding.
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