
Exigo. Een praktische, breed inzetbare rolstoel. De Exigo rijdt prettig, is licht en stabiel. Dankzij verschillende 
instelmogelijkheden kan deze zelfrijder/duwwagen optimaal worden benut en aangepast aan de individuele gebruiker. 
Zwaartepuntverstelling, standaard in hoogte verstelbare armsteunen en verstelbare voetsteunen dragen bij aan het rij- en 
zitcomfort. Ingeklapt is de Exigo smal en licht, dus makkelijk mee te nemen of op te bergen. Deze functionele rolstoel kan worden 
uitgebreid met comfort voetsteunen en diverse andere opties. Daarnaast is de Exigo ook verkrijgbaar als modulaire rolstoel met 
opties als uitneembare voorgevormde rug en zitting, verstelbare hoofdsteun, rugpelotten, abductieklos en veiligheidsgordel. De 
Exigo is een voordelige, flexibel inzetbare, manuele rolstoel.
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Goede rijeigenschappen

De Exigo rijdt licht en soepel ondermeer dankzij de degelijke, 
stabiele kruisframe-constructie. Standaard uitgerust met 
anti-tip.

Zitcomfort

Individuele zitpositie en voetsteunen zijn instelbaar (hoek van 
70, 80 of 90°). Verkrijgbaar met comfort beensteunen, instel-
bare voetplaten en andere opties voor extra zitcomfort.

Praktisch in gebruik

Deze rolstoel is smal, uiterst licht en daardoor prettig te 
manoeuvreren, gemakkelijk op te vouwen en mee te nemen. 
Vergt weinig opbergruimte. Wegklapbare en afneembare 
delen voor eenvoudige transfers.

Ook in modulaire uitvoering

De Exigo is ook verkrijgbaar als modulaire rolstoel met opties 
als uitneembare voorgevormde rug en zitting, verstelbare 
hoofdsteun, rugpelotten, abductieklos en veiligheidsgordel.

uitneembare voorgevormde 
rug en zitting

DIMENSIES  EXIGO EXIGO MODULAIR

Maximaal gebruikersgewicht kg 140 140

Totale lengte mm 1000 1000

Totale breedte mm Zitbreedte + 180 Zitbreedte + 180

Totaal gewicht kg 16 20,5

Zithoek ° 4 4

Zitdiepte mm 390 - 440 390 - 440

Zitbreedte mm 360 - 510 360 - 510

Zithoogte incl. kussen mm 400 - 530 400 - 530

Zithoogte excl. kussen mm 360 - 480 360 - 480

Rughoek ° 8 8

Rughoogte mm 420 – 450 520 - 550

Diameter voorwielen inch  5 / 6 / 8 5 / 6 / 8

Diameter achterwielen inch 20 / 22 / 24 20 / 22 / 24

ISO 7176-19
EN12182 (1999)
EN12183 (1999)
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Sunrise M
edical voert een beleid van constante productverbetering. Hierdoor kan de inform

atie in deze brochure afw
ijken van de w

erkelijkheid. 


