IBIS
COMFORTABELE
KANTELROLSTOEL

IBIS - DE MEEST
MODULAIRE ROLSTOEL
DIE ER IS
De Ibis bestaat uit een Ibis onderstel en het Sedeo Pro zitsysteem. Het Ibis onderstel is volledig
modulair met zijn instelbare wielbasis en unieke breedte-instelling. Dit zorgt ervoor dat je in elke
situatie licht rijdt en optimaal kunt manoevreren. Door de vele instelmogelijkheden is de Ibis
perfect te gebruiken als duwwagen, ortheseonderstel of zelfrijder.

HOOG ZITCOMFORT
Sedeo Pro, een doordacht modulair zitsysteem met oog voor detail. Snel en eenvoudig in te stellen,
hoog zitcomfort, makkelijk te gebruiken en bedienen. Het Sedeo Pro zitsysteem biedt een breed
scala aan zit- en rugkussens, arm- en beensteunen en elektrische verstellingen. De licht bedienbare
kantelverstelling heeft een bereik van maar liefst 30° en zorgt voor een optimale variatie in
zithouding - makkelijk te bedienen door verzorger en gebruiker.

FLEXIBEL, MAKKELIJK OM MEE TE WERKEN
De modulaire opbouw en uitgebreide instelmogelijkheden van het onderstel zorgen ervoor dat de
Ibis volledig afgestemd kan worden op de individuele wensen van de gebruiker, optimaal herinzetbaar. Snel en eenvoudig aan te passen - één sleutel voor alle instellingen - gemakkelijk te reinigen
met nieuwe waterdichte, ademende en wasbare hoezen - met ritsen - en een hoge afwerking van
alle componenten. Ideaal voor gebruik thuis, in instellingen of ziekenhuizen.
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IBIS POWERSUPPORT EN POWERDRIVE
Een Ibis uitgevoerd als duwwagen heeft op zichzelf al hele goede rij-eigenschappen.
Door het zwaartepunt en de wielbasis op de gebruiker af te stellen rijdt hij
ongeëvenaard licht. Toch kan het voorkomen dat het duwen voor de begeleider te
zwaar blijft. Op dat moment kun je ervoor kiezen om de Ibis uit te rusten met een
PowerSupport of een PowerDrive. De PowerSupport is een hulpmotor in de
achterwielen die de begeleider een duwtje in de rug geeft wanneer dat nodig is.
De Ibis PowerDrive combineert het vermogen van een elektrische rolstoel met het
gemak van een duwwagen. De Ibis PowerDrive kan het duwen volledig overnemen,
de begeleider dient enkel nog de rolstoel te sturen.
Deze hulpaandrijvingen zorgen beide voor meer gemak voor de begeleider en
daardoor een grotere actieradius voor de gebruiker.

NUAGE PLS SERIE - DÉ ZITOPLOSSING VOOR
DE PASSIEVE ROLSTOELGEBRUIKER
Zoek je maximale zitondersteuning en comfort? Speciaal voor mensen met een
passieve zithouding heeft Sunrise Medical de Nuage PLS serie ontwikkeld.
Elke uitvoering van deze dynamische zitoplossing volgt de lichaamscontouren,
‘omarmt’ de gebruiker en zorgt voor een zeer comfortabele houdingsondersteuning.
Met de Nuage PLS serie kies je ook voor maximale flexibiliteit en gemak: uitgebreide
positioneringsmogelijkheden, ongekende (her)inzetbaarheid en eenvoudige montage.
Een ijzersterke totaaloplossing!
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Ibis duwonderstel

Ibis zelfrijder

PowerSupport

PowerDrive

Zitbreedte:

400 - 540 mm

400 - 540 mm

400 - 540 mm

420 - 540 mm

Zitdiepte:

420 - 600 mm

420 - 600 mm

420 - 600 mm

440 - 600 mm

Zithoogte - incl. kussen:

390 - 540 mm

390 - 540 mm

390 - 540 mm

435 - 540 mm

Zithoogte - excl. kussen:

320 - 470 mm

320 - 470 mm

320 - 470 mm

365 - 410 mm

Kantelverstelling

30°

30°

30°*

15°

Rugleuninghoogte:

500 - 640 mm

500 - 640 mm

500 - 640 mm

500 - 640 mm

Rughoekinstelling:

89° - 128°

89° - 128°

89° - 128°

89° - 118°

Zithoek:

0° tot 6°

0° tot 6°

0° tot 6°

0° tot 6°

Diameter voorwielen:

7“

7“

7“

8“

Diameter achterwielen:

12“ / 16“

20“ / 22“ / 24“

12“

12,5“

Totaal gewicht:

40

42

55,6

60 (82 incl. accu‘s)

Totale breedte

625 - 700

625 - 740

687 - 720

595 mm

Totale lengte

1040 mm

1040 mm

1040 mm

1040 mm

Maximale gebruikersgewicht:

160 kg

160 kg

125 kg

160 kg

Grondspeling:

70 mm

70 mm

70 mm

50 mm

Draaistraal (ISO 7176-5)

810 mm

810 mm

810 mm

790 mm

Maximale snelheid:

-

-

5 km/u

6 km/u

Actieradius:

-

-

18 km

25 km (31 Ah)

Accu‘s

-

-

9000 mAh

31 / 40 Ah

Crashtest

√

√

√

√

* Is beperkt met zithoogte onder de 425 mm.
Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij u naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling. De Breezy Ibis is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19:2008 met een 4-punts vastzetsysteem.
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