
Tango®



Nowy wzór do naśladowania wśród wózków 
elektrycznych

Szeroki wachlarz wyposażenia 
standardowego:
n  Mechanicznie pochylane siedzisko

n  Mechanicznie odchylanie oparcie

n  Regulacja szerokości i głębokości siedziska

n  Regulacja napięcia i wysokości oparcia

n  Składane oparcie ułatwiające transport

n  Doskonały do pomieszczeń i na zewnątrz:

n Niewielka szerokość:

 -58 cm z 12“ kołami

 -60 cm z 14“ kołami

Quickie Tango to prosty w obsłudze wózek z bardzo bogatym wyposażeniem standardowym i 
szeroką gamą wyposażenia dodatkowego, sterowanego zarówno ręcznie, jak i elektrycznie.
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Wygodne siedzisko
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Punkty zabezpieczające do transportu
W tylnej i przedniej części ramy znajdują się wbudowane i 
łatwo dostępne punkty do zabezpieczania wózka w trakcie 
transportu

Doskonałe wyposażenie standardowe

Składane oparcie
Składane oparcie, ułatwiające 
transport i przechowywanie

Mechanicznie pochylane 
siedzisko
Siedzisko można ręcznie przechylić i 
zablokować w tym położeniu. Zakres 
regulacji: od 0º do 9º.

Mechanicznie odchylane oparcie 
Oparcie można odchylić w zakresie od 
-3º do 12º, co 3º (wymagane narzędzia).

Oparcie z regulacją napięcia i 
wysokości
Dla zwiększenia wygody, użytkownik może 
regulować stopień napięcia tapicerki oparcia 
oraz jego wysokość (45, 47,5 i 50 cm)

Regulowana głębokość 
siedziska
Oparcie można też cofać, dzięki 
czemu głębokość siedziska jest 
regulowana w zakresie od 42,5 
do 50 cm, co 2,5 cm

Regulowana szerokość 
siedziska
Dzięki uchwytowi podłokietnika 
z regulacją szerokości, 
szerokość siedziska może 
wynosić od 40 do 50 cm

Podłokietnik o regulowanej wysokości: Wysokość podłokietników jest regulowana w standardzie.
Podnóżki z regulacją szerokości: Podnóżki mogą być regulowane w zakresie 4 cm na zewnątrz ramy.

Zawieszenie koła napędowego
Zawieszenie kół napędowych, stanowiące wyposażenie 
standardowe, zwiększa komfort użytkownika i ułatwia 
pokonywanie trudnych miejsc

Wózek Quickie Tango oferuje najszerszy możliwy wachlarz 
wyposażenia standardowego: Pełna regulacja, możliwość 
pochylania siedziska i odchylania oparcia, komfort i 
bezpieczeństwo w trakcie transportu.
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Kahlbachring 2-4 
69254 Malsch/HD 
Tel.:   +49 (0) 72 53 / 9 80-555  
Faks: +49 (0) 72 53 / 9 80-362 
E-mail: power@sunrisemedical.de 
www.SunriseMedical.de

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, możliwości dodatkowych i akcesoriów, należy zapoznać się z formularzem 
zamówienia.  
Wszystkie informacje mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku ewentualnych pytań należy skonsultować 
się z firmą Sunrise Medical.

Osoby niedowidzące mogą obejrzeć niniejszy dokument w formacie PDF na stronie www.SunriseMedical.com. Na życzenie jest on również 
dostępny w formie tekstu z powiększoną czcionką.

Tango®

Maks. prędkość:                                      6 km/h

Maks. zasięg: akumulator 50 Ah             25 km (ISO 7176-4)

Akumulatory:                                           40 / 50 Ah

Zgodnie z normą EN 12184 wózek należy do klasy B

Minimalny promień skrętu:                      90 cm

Szerokość wózka
58 cm z 12“ kołami
60 cm z 14“ kołami

Regulowane systemy siedzisk

Dane techniczne (pomiary wykonane w standardowej konfiguracji)

Głębokość siedziska:  Reg. : 42,5, 45, 47,5, 50 cm

Szerokość siedziska:  Reg. od 43 do 50 cm

Wysokość siedziska:  43 cm (z 3° nachylenie)

Kąty siedziska:  Reg. 3º, 6º, 9º

Wysokość oparcia:  45 / 47,5 / 50 cm

Kąty oparcia:  Reg. -3º - 12º

Wysokość podłokietnika:  Reg. od 27 do 35,5 cm

Masa całkowita (z akumulatorami 50 Ah)    100 kg 

Maks. waga użytkownika:               125 kg

Sterowanie:              VR2 std

Poddano badaniom zderzeniowym (ISO 7176-19)

Długość wózka wraz ze wspornikiem nóg
110 cm

10 cm

Maks. wysokość krawężnika  
(z systemem wjazdu na krawężniki)

10° (18 %)

Stabilność dynamiczna/
maks. bezpieczne nachylenie

Odstęp do  
podłoża

90 mm
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