
SMART F 

Πλεονεκτήματα του SMART F 
 
• Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020. 

• Νέος σχεδιασμός ρυθμιζόμενων υποποδίων από αλουμίνιο. 

• Διατίθεται σε 16 διαφορετικά χρώματα. 

• Επιλογή για πίσω τροχούς «ACTIVE» σε διάφορα χρώματα. 

• Επιλογή για εμπρός τροχούς «FROG» σε ασημί, μαύρο, μπλε, πορτοκαλί και 
κόκκινο για ακόμα μεγαλύτερη αξατομίκευση. 

• Διατίθεται σε τρία  μεγέθη σκελετού: κοντός / στάνταρ / μακρύς. 

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

• Επιλογή πλαϊνού με ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος υποβραχιόνιο. 

• Ιδανική ρύθμιση του πιρουνιού που εγγυάται ομαλή κύλιση.  

• Φρένα που εφαρμόζονται με ελάχιστη δύναμη. 

To SMART F 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! 

Γνωρίστε το ΝΕΟ αμαξίδιο της 
MEYRA για ενεργητικούς  

χρήστες. 

Το SMART F είναι ένα πτυσσόμενο και εξαι-
ρετικά ελαφρύ αμαξίδιο με σταθερό υπο-
πόδιο με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος. Το 
design του είναι βασισμένο σε μοντέρνα 
και αθλητική γραμμή. 

Είναι ένα αμαξίδιο ελαφρού τύπου που 
φτιάχνεται στα μέτρα σου και σύμφωνα με 
τις ανάγκες σου. 

Με πρωτοποριακό ελαφρύ σκελετό, νέου 
τύπου φρένα, χειρολαβές με επιμήκυνση, 
ρυθμιζόμενη πλάτη με velcro και ρυθμιζό-
μενο πιρούνι αλουμινίου. 

Ο πολυρυθμιζόμενος άξονας των πίσω τρο-
χών μας επιτρέπει την ρύθμιση του κέ-
ντρου βάρους και του ύψους ώστε το αμα-
ξίδιο να προσαρμοστεί στις προσωπικά 
δικές σου απαιτήσεις οδήγησης. 

Η μεγαλύτερη καινοτομία του SMART F είναι ότι ένα πτυσσόμενο 
αμαξίδιο με χιαστή έχει συμπεριφορά σταθερού σκελετού χωρίς 
"τριγμούς" 



Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

SMART F και το SMART S είναι τα ΝΕΑ αμαξίδια της σειράς "ACTIVE" της MEYRA 

Η ουσιαστική διαφορά τους είναι ότι το SMART S έχει προσθαφαιρούμενα υποπόδια για μεγαλύτερη ευελιξία 
ενώ το SMART F έχει σταθερά υποπόδια για μεγαλύτερη στιβαρότητα. 

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm) 500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 

ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm) 280 με camber 0° ή 330 με camber 3° 

ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm) 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm) 440 έως 530 

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm) 400 έως 530 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) Ύψος καθίσματος πίσω + Ύψος πλάτης 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm) από 250 έως 500 (+25mm) 

ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm) 150 έως 290 

ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm) 880 έως 1030 * 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg) 150 

ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg) από 9,5 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg) από 159,5 

ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg) 7.4 

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ 24" / 25" / 26" 

ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ 4" / 5" / 5,5" 

ΚΛΙΣΗ CAMBER 0° ή 3° 

* εξαρτάται από το μήκος του σκελετού, την διάσταση του πίσω τροχού και την ρύθμιση του κέντρου βάρους 

Διαθέσιμα χρώματα: 


