
M3 Corpus® 
Gemaakt voor meer.



Bereik meer

De M3 Corpus is gemaakt voor meer. De compacte 
basis biedt wendbaarheid in krappe ruimtes zonder 
aan prestaties in te boeten. Er is nu nog meer  
functionaliteit mogelijk met verbeterde stabiliteit in 
verschillende zitposities. Met krachtige led-lampen, 
een grotere actieradius en een langere levensduur 
van de batterij biedt de nieuwe M3 Corpus u meer.

M3 Corpus® 

ACTIVE REACH 0-20°

ACTIVE HEIGHT 
0-300 mm

Active Reach
Kantel de zitting tot 20° naar voren en verhoog deze om het 
functionele bereik, de ondersteuning bij transfers en uw  
dagelijkse activiteiten te vergroten.

Active Height
Biedt u de mogelijkheid om tot 5 km/uur te rijden in de hoogste 
positie en combineert dit naadloos met Active Reach om u het 
ultieme voordeel te bieden bij de toegang tot uw omgeving. 

Corpus: het ultieme zitsysteem 
Een verbetering van het comfort, de bekkenpositionering, de 
laterale stabiliteit en opname in het kussen zijn stuk voor stuk 
belangrijke doelstellingen van de nieuwe Corpus-kussens. 

Corpus-kussens zijn voorzien van zachter schuim met een 
dubbele densiteit op de rugleuning, een nieuw ontworpen 
bekkenbodem en Stretch-Air™, een ademende, waterbestendige 
kussenstof die in de machine kan worden gewassen worden  
op 60°C.

Meer controle
De innovatieve Smooth vering is ontworpen om u stabiel te 
houden en meer controle te bieden terwijl u de obstakels op uw 
weg overwint.

Meer rijgemak
De nieuwe Permobil-batterij en nieuwe Permobil VoltPro-lader 
werken samen om u tot 25% meer rijafstand, optimale laadtij-
den en een langere levensduur van de batterij te bieden.
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MEER COMFORT
Het zachtere rugkussen met dubbe-
le densiteit en het vernieuwde zit-
kussen zorgen ervoor dat de gebrui-
ker goed in de zitting kan zakken, 
voor meer comfort en stabiliteit.

MEER ONDERSTEUNING
Speciaal ontworpen BodiLink®- 
positioneringsaccessoires voor  
het Corpus-zitsysteem (optie)

MEER KLEUREN
Een frisse nieuwe esthetiek stelt 
u in staat om kleuropties voor de 
bekapping te combineren en af te 
stemmen op uw stijl.

MEER ZICHTBAARHEID
De led-verlichting voor en achter is 
twee keer zo helder voor een betere 
zichtbaarheid.

MEER VRIJHEID 
Een grotere verscheidenheid aan  
rijposities met verbeterde stabiliteit.



* Het bereik kan lager zijn als de rolstoel vaak wordt gebruikt op hellingen, 
 zwaar terrein of om stoepranden op te rijden.

KANTELVERSTELLING 
ACHTERWAARTS 0 - 50°

BEENSTEUN 90°–180°

ELEKTRISCHE  
RUGLEUNING 85°–180°

Specificaties M3 Corpus® 
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CANARY

SPRING

AQUA

SKY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM

M3DATASHEETNL200929

MyPermobil Langere  
levensduur 

 batterij

STOELLIFT

KANTELVERSTELLING
VOORWAARTS
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Maximumsnelheid 10 km/uur (optie 6 km/uur)

Max. actieradius (G34: 65 Ah / G24; 85 Ah accu's) 30/40 km*

Maximaal gebruikersgewicht 150 kg

Max. obstakelhoogte (met opgaande beweging) 50 mm (75 mm)

Min. draaicirkel 1120 mm

Draaibreedte 1100 mm

Vering Smooth

Elektronica R-net 120 A

Crashtest ISO 7176-19 – 4-puntsophanging Ja - max. gebruikersgewicht 150 kg

Crashtest ISO 7176-19 – Dahl-dockingstation Ja - max. gebruikersgewicht 136 kg

Getest volgens EN12182/EN12184 CE Ja

Max. lengte incl. zitting 1080 mm 

Breedte onderstel 615 mm 

Breedte incl. zitting en armleuning 650–790 mm 

Hoogte 960–1170 mm

Min. transportlengte / -hoogte 855 mm/823 mm

Gewicht incl. accu’s 85 Ah 176 kg

Zitting tot grondhoogte (excl. kussen) 450 mm

Hoogte zitlift (excl. kussen) 450–750 mm

Zitdiepte 370–570 mm (25 mm in stappen)

Zitbreedte 420–570 mm (50 mm in stappen)

Rugleuningbreedte  360–510 mm (in stappen van 50 mm)

Rugleuninghoogte (excl. zitkussen) 470; 545–670 mm (25 mm in stappen)

Armleuninghoogte 185–320 mm

Afstand tussen armleuningen 380–480/480–580 mm

Rughoekverstelling (handmatig) 90°–135°

Kantelverstelling -20° tot +50°


