SPORTSTOL

Mobility

• FOTBALL
• HOCKEY
• ANDRE SPORTS
AKTIVITETER

Fart - Spenning - Idrettsglede med
Xtreme Sportstol
Speedstar Xtreme er utviklet for Fotball, Hockey og andre aktiviteter. Den har kraft og presisjon
både for nybegynnere og den mest profesjonelle spilleren. Ultra lett aluminiums ramme
beskyttet med kraftig støtfangere rundt hele chassiset. Cambrede drivhjul og 4 svinghjul gir
stolen stabilitet ved raske vendinger og stor fart. 350 watt motorer for en aktiv respons og
kraft. Med sin programmerbare 120Ah R-net elektronikk gir den en kontrollert kjøreopplevelse,
og den kan tilpasses individuelt til de fleste brukere fra barn til voksne. Justerbar vinkling av
sete og rygg for optimal posisjonering og stabilitet. Setestørrelser 36,42 og 48 cm i bredde.
Justerbar setedybde. Store individuelle tilpasningsmuligheter. Buddy Brace Comfort Rygg med
sidestøtter og Peezy Ligth setepute som standard. Bredt tilbehørs utvalg

Fart- Spenning- Idrettsglede
med Xtreme Sportstol

Speedstar Xtreme er utviklet for Fotball, Hockey og andre aktiviteter. Den har kraft og presisjon både
for nybegynnere og den mest profesjonelle spilleren. Ultra lett aluminiums ramme beskyttet med
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Spill og lek både inne og ute på plant underlag

TEKNISK INFORMASJON
TEKNISK INFORMASJON
Maks brukervekt: 150 kg
Maks
brukervekt:
150
Vekt
stol: 105
kgkg
Vekt stol:

105 kg

Motorer 2x350 W
2x350
W Ungdom 8 km. Elite 10/15 km
Programerbar Hastighet.: EksempelMotorer
Gutt/Jente
5 km.

Programerbar Hastighet.: Eksempel Gutt/Jente 5 km. Ungdom 8 km. Elite 10/15 km
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lengde
G -Total lengde
G -Total
lengde
med
front bøyle
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Mobility
Picomed Mobility AS
Østensjøveien 29. 0661 Oslo
E-post: post@picomedmobility.no

36 /42 / 48 cm

Picomed Mobility AS
Østensjøveien 29
0661 Oslo, Norway
E-post: post@picomedmoblity.no
Telefon: (+47) 900 70 663
www.picomedmobility.no

Football front bøyle: 1100
Hockey 1 front bøyle: 980Fotball front bøyle: 1100
Hockey 1 front bøyle: 1070
Hockey 1 front bøyle: 980
Hockey 1 front bøyle: 1070

Rolf Einar Pedersen
E-post: rep@funksport.no

