
AVANTI 

Βέλτιστος χειρισμός  
και μοντέρνος σχεδιασμός. 

Το AVANTI είναι ένα active αμαξίδιο που 
χρησιμοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια της 
ημέρας, επιτρέποντας απόλυτη ανεξαρτη-
σία στην κίνηση μας. Είναι εξαιρετικά απο-
δοτικό, χάρη στην προσαρμοστικότητα του 
καθώς οι πολλαπλές ρυθμίσεις του, το κά-
νουν το απόλυτο αμαξίδιο για ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων.  

Χάρη στην ποικιλία επιλογών και ρυθμίσε-
ων στην φόρμα παραγγελίας το AVANTI 
καλύπτει κάθε προσωπική σας ανάγκη. 

Πλεονεκτήματα του AVANTI 
• Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020. 

• Αναδιπλούμενος σκελετός (χιαστή). 

• Διατίθεται σε 13 διαφορετικά χρώματα. 

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

• Διατίθεται σε τρία μεγέθη σκελετού: κοντός / μεσαίος / 
μακρύς 

• Ελάχιστο βάρος αμαξιδίου ανάλογα με τον σκελετό: 8 
Kg / 8,5 Kg /  9 Kg . 

• Μέγιστο βάρος επιβάτη ανάλογα με τον σκελετό: 75 
Kg / 135 Kg /  160 Kg . 

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

To AVANTI 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: 
  ΚΟΝΤΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 300-360 360-580 360-580 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm) Πλάτος καθίσματος +200mm (+180mm με πλαϊνά κωδ. 100) 

ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm) 280 

ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 330-380 350-460 480-530 

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm) 430-500 440-560 440-560 

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm) 400-470 390-520 390-520 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) 830 920 920 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm) 340-400 380-500 380-500 

ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm) 165-240 200-290 200-290 

ΜΗΚΟΣ ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ (mm) 880/660 1040/770 1120/850 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg) 75 135 160 

ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg) 12 13 14 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg) 87 148 174 

ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg) 8 8.5 9 

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ 610mm (24"), 560mm (22")  

ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ 4", 5", 5,5", 7"  

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 


