
Kompaktowy, możliwy do przetransportowania i z 
możliwością regulacji....
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Niezwykle kompaktowa podstawa umozliwiająca 
poruszanie się w windach i wąskich drzwiach:
Podstawa wózka Quickie Rumba moze mieć zaledwie 
59 cm szerokości, co umożliwia bezproblemowy dostęp 
do wind i wąskich pomieszczeń. Wielkość ramy można 
wyregulować dla użytkownika o szerokości zaledwie 48 
cm! W przypadku użytkowników o szerokości powyżej 
48 cm wózek Rumba nadal ma tylko 65 cm szerokości.

Łatwy transport 
Łatwo zdejmowane oparcie i odłączane akumulatory w 
połączeniu ze składaną ramą umożliwiają łatwy transport, 
a waga największego elementu wynosi 37,4 kg. Idealny 
do przechowywania w bagażnikach i zamkniętych 
pomieszczeniach.

Łatwa regulacja siedziska, oparcia i podłokietników 
przez użytkownika;
Można przystosować dla użytkowników o szerokości 
od 42 cm do 54 cm, przy wielkości ramy 42 cm i 
48 cm każda z podłokietnikiem 6 cm i z regulacją 
szerokości.
Możliwa regulacja wysokości oparcia bez narzędzi do 
wartości 43, 46 i 49 cm oraz regulacja kąta oparcia do 
30° razem z regulacją tapicerki (opcja).
Odłączane podłokietniki z regulacją wysokości. 
Regulacja kąta siedziska o 3°.

Regulacja kąta nachylenia oparcia od 0° do 30° Regulowana szerokość Oparcie z regulacją wysokości; 43 cm, 46 cm 
i 49 cm

Składana rama, zdejmowane oparcie, 
odłączane akumulatory

Zdejmowane podłokietniki z regulacją 
wysokości Mocowanie w czasie transportu w 
opcji standardowej

Regulowana tapicerka (opcja)
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Odłączane odchylane wsporniki nóg do 
łatwego transportu

Element do pokonywania krawężników

Podnoszony podnóżek Stolik o regulowanej głębokości Komfortowe oparcie z zagłówkiem (opcja)

Barierka stabilizująca i zagłówek (opcja) Światła i wskaźniki Kontrola podbródkiem z podwójnym 
przyciskiem i ekranem Omni + (opcja)

Równoległy odchylany sterownik do  
stosowania przy blacie
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PB-CAT-RUMBA-PL-PL-REV-A01

Specyfikacje techniczne:
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Całkowita szerokość: 42 cm [48cm] szerokość siedziska = 59cm [65cm] szerokość wózka

Szerokość po złożeniu:  39 cm

Całkowita długość (bezkółek zabezpieczających)  107 cm

Wysokość oparcia:  43 - 49 cm

Szerokość ramy siedziska:  42 cm or 48 cm

Głębokość siedziska:  43 cm

Wysokość siedziska (bez.poduszki siedziska):  49 cm

Promień skrętu:  85 cm

Maks.wysokość przeszkody z systemem do wjazdu na krawężniki/bez systemu  10 / 5cm

Maks.pochyłość:  10 °

Maks.waga użytkownika:  125 kg

Maks.prędkość:  6 kph

Akumulatory:  40 Ah / [50Ah]

Kolory: Niebieski, czerwony , czarny i srebrny

75 kg

99 cm

SW + 17 cm 107 cm

125 kg

35 - 50 cm

45 cm

43 cm

18 – 28 cm

43, 46, 49 cm  

0° - 30 °

3°


