
iCHAIR MEYLIFE 

Το νέο ευφυές & ισχυρό αναπηρικό αμαξίδιο. 

Το υψηλής ποιότητας iCHAIR MEYLIFE είναι ιδανικό για απλές και 
περίπλοκες καταστάσεις για ολοήμερη χρήση σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Στα μεγάλα του ατού συμπεριλαμβάνετε 
η ηλεκτρική ανύψωση & κλίση του καθίσματος. 

Η μοντέρνα του εμφάνιση παίζει βασικό ρόλο στην καλή αίσθηση 
του χρήστη ενώ η δυνατότητα που παρέχει για ακριβή προσαρμο-
γή το κάνουν το πλέον κατάλληλο για τις μεμονωμένες ανάγκες του 
κάθε χρήστη. 

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 380-530 mm  ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ 70 mm 

ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 400-550 mm  ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 940 mm 

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Ε- 400-500 mm  ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ 133 Kg 

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ 500-600 mm  ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 120/160 Kg 

ΜΗΚΟΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ 340-480 mm  ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ 10 Kg 

ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ 220-380 mm  ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 6 / 10 Km/h 

ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ 600-820 mm  ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2x350 W 

ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια) 1120-1220 mm  ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές 35/30 Km 

ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ 9", 10"  ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ 8,5° / 15% 

ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ 12.5", 14"  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 0° έως 30° 

   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ 0° έως 80° 

1. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 3D  
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ 
Ακριβή οριζόντια, κάθετη και γωνια-
κή ρύθμιση, προσκέφαλο με διαμορ-
φώσιμο μαξιλάρι και λειτουργία 
μνήμης για εύκολη αφαίρεση. 

2. ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Εμβιομηχανική ρύθμιση πλάτης κα-
τά 80°με αντιστάθμιση μήκους 15 
cm. Εμβιομηχανικά υποβραχιόνια 
που χαμηλώνουν έως και 45° σύμ-
φωνα με τη γωνία της πλάτης. 

3. ΥΠΟΠΟΔΙΑ 
Ιδιαίτερα σταθερός και συμπαγής 
σχεδιασμός με ευέλικτη ρύθμιση σε 
πλάτος και βάθος για εξαιρετική  
εργονομία. 

4. ΠΛΑΪΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Πρόσθετη στήριξη του μαξιλαριού κα-
θίσματος. 

5. ΠΛΑΪΝΕΣ ΡΑΓΚΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
Αυλάκια εξωτερικά και εσωτερικά για 
εύκολη στερέωση και τοποθέτηση αξε-
σουάρ όπως συστήματα ιμάντων. 

6. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
Συνδέσεις καλωδίων για γρήγορη και 
εύκολη προσθήκη ηλεκτρικών εξαρτη-
μάτων με αλυσίδα καλωδίων που φω-
λιάζει διακριτικά και προστατεύει τα 
καλώδια από εξωτερικές ζημιές. 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Εξοικονόμηση ενέργειας με φώτα led 
και εντυπωσιακά δυναμικά φλας. 

8. ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ 
Καλαίσθητο οπτικά και προστασία από 
τη διάβρωση για συνδέσμους και κα-
λώδια. 

9. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 
Κάθε τροχός μπορεί να αντιδράσει ξε-
χωριστά στην ανομοιομορφία για βελ-
τιστοποιημένη μείωση των κραδα-
σμών. 

10. ΦΤΕΡΟ 
Αποτρέπει τη βρωμιά του αμαξιδίου 
και των ρούχων. 


