
AVANTI PRO 

Απλά ….Professional! 

Το AVANTI PRO συνδυάζει όλα τα χα-
ρακτηριστικά του AVANTI με τα πλε-
ονεκτήματα ενός ενιαίου σκελετού 
με ενσωματωμένα υποπόδια. Έτσι 
δημιουργείται ένα πτυσσόμενο αμα-
ξίδιο με υψηλή συμβατότητα και 
προσαρμογή. 

Η σπορ εμφάνιση του AVANTI PRO 
προέρχεται από το απλό του πλαίσιο 
και το συνδυασμό των μαύρων με-
ρών του με το νέο design της πλά-
της. Το Avanti Pro είναι εξοπλισμένο 
με το νέο ελαφρύ υποπόδιο μαγνησί-
ου. Αυτό ασφαλίζει με σιγουριά, εγ-
γυάται την σταθερότητα και διατίθε-
ται σε 10 cm ή 15 cm βάθος. 

Πλεονεκτήματα του AVANTI PRO 
• Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020. 

• Αναδιπλούμενος σκελετός (χιαστή). 

• Σταθερό υποπόδιο μαγνησίου με ρυθμιζόμενο μήκος. 

• Διατίθεται σε 13 διαφορετικά χρώματα. 

• Το χρώμα του πιρουνιού και του «vario block» μπορούν να 
διαφέρουν για ακόμα μεγαλύτερη αξατομίκευση. 

• Διατίθεται σε δύο μεγέθη σκελετού: στάνταρ / μακρύς. 

• Ελάχιστο βάρος αμαξιδίου: 8,5 Kg  

• Μέγιστο βάρος επιβάτη: 135 Kg  

• Συμβατό με ποικιλία αξεσουάρ της σειράς «ACTIVE» της 
MEYRA. 

• Επιλογή πλαϊνού με ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος υποβραχιόνιο. 

• Φρένα που εφαρμόζονται με ελάχιστη δύναμη. 

To AVANTI PRO είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made) 
Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος και εξατομικεύεται σύμφωνα  

με τις δικές σου ανάγκες αλλά και με το δικό σου γούστο! 



Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Το AVANTI και το AVANTI PRO είναι τα οικονομικότερα αμαξίδια  
της σειράς "ACTIVE" της MEYRA. 

Η ουσιαστική διαφορά τους είναι ότι το AVANTI έχει προσθαφαιρούμενα υποπόδια για μεγαλύτερη ευελιξία 
ενώ το AVANTI PRO έχει σταθερά υποπόδια για μεγαλύτερη στιβαρότητα. 

Διαθέσιμα χρώματα 

  352 ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 353 ΜΑΚΡΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 360-580 360-580 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm) Πλάτος καθίσματος +190mm (+180mm με πλαϊνά κωδ. 100) 

ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm) 280 

ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 350-430 460-500 

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm) 440-520 440-520 

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm) 420-520 420-520 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) 920 920 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm) 340-440 340-440 

ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm) 200-290 200-290 

ΜΗΚΟΣ ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ (mm) 870/960 925/1015 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg) 135 

ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg) από 11 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg) από 146 

ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg) 8,5 

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ 610mm (24") 

ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ 5", 5,5", 7" 

ΓΩΝΙΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 0° - 10° 


