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1 Model Tanımı
1.1 Tip plakası üzerinden model tanımlama
(SUPRA 2.0 tipi plaka aks Borusuna yapıştırılmıştır)

Makale
SB=Koltuk genişliği / XXX=renk
kodu
Seri numarası
CE işareti

Tür belirtme / ürün adı
Maksimum kullanıcı ağırlığı /
maksimum yük

Üretici
Üretim yılının
yeri
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1.2 Temel
Alüminyum konstrüksiyonlu Şaseli aktif Tekerlekli Sandalye (toz kaplı; koltuk derinliğinde büyüyen)
3 Boy seçenekli:
Boyut 1: 2cm artışlı 24-34cm, Koltuk Derinliği 19-34 cm
Boyut 2: Koltuk Genişliği 28-38cm 2cm artışlarla, Koltuk Derinliği 20-39 cm
Boyut 3: Koltuk Genişliği 28-38cm 2cm artışlarla, Koltuk Derinliği 25-44 cm
Jantlı Tekerler ve Söküleblir Quick Release Dingil
Giysi koruma yan parçaları düz
Tekerlek açısı isteğe bağlı olarak 3°, 6° veya 9°
Sırt açısı: 70° ila 105° ayarlanabilir
Ayarlanabilir arka Kapak
Ön koltuk yükseklikleri: 38 cm ila 51 cm
Koltuk açısı: 0° ila yaklaşık 10°
Diğer koltuk genişliklerine dönüştürülebilir
Ayak dayama: Standart
Taşıma kapasitesi: 60 kg boyut1, 75 kg boyut 2, 75 kg boyut 3
1.3 Ortam
Sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörler tekerlekli sandalyeye zarar verebilir. Üretici
tavsiyesi ortam sıcaklıklarında, SUPRA 2.0'ı
-20°C ve +40°C ve nem %5 ila %100 kullanımıdır.
Dikkat: Uzun süre güneşte duruyorsanız, tekerlekli sandalyenin bazı bölümleri ısınabilir.
Emin olun!
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2 Genel bilgiler
2.1 Önsöz
SUPRA 2.0'ı seçtiniz ve firmamızdan yüksek kaliteli bir ürün aldınız. Bu ürünü uzun bir süre
için zevk sağlamak için ve günlük yaşam kolaylaştırmak için yardımcı olur, bu kılavuzu ile
size sunacak.
Size doğru ve kolay kullanımı ve gerekli bakım ve bakımı gösterir. Çalışma hatalarından
kaynaklanan hasarları önlemek ve en iyi kullanıma izin vermek için lütfen aşağıdaki
talimatları veya talimatları dikkatlice okuyun. Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa,
lütfen satıcınıza başvurun. Kolay kullanım lı olmasını diler, ürünümüzün beklentilerinizi
karşılamasını dileriz.
Bu kılavuzda açıklanan sürümde teknik değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Tekerlekli
sandalyeyi ilk kez kullanmadan önce, kullanıcı ve yardımcı personel tekerlekli sandalyenin
güvenli kullanımını sağlamak için kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır.
2.2 Amaç
SUPRA 2.0 iç ve dış mekân kullanımı için kullanılabilir.
Engelli ve engelli çocuk ve ergenlere hizmet vermektedir.
"Teknik veriler" sayfa 28) eşlik eden bir kişi tarafından kendi kendine taşıma ve / veya
üçüncü taraf taşıma durumunda bireysel kullanım için.
Tekerlekli sandalye bakımı tıbbi olarak belirtilebilir:
- Felç (parapleji/tetrapleji veya parezis)
- Organ eksikliği
- İntol/Spastik Serebral Palsi
- Spina Bifida
- Kas ve sinir hastalıkları
- Osteogenezis Imperfecta
- Çocuk felci
SUPRA 2.0 genellikle yeniden kullanım için uygundur.
Yeniden kullanım için, söz konusu ürünün önce iyice temizlenmesi ve dezenfekte
edilmesi gerekir. Ürün daha sonra durum, aşınma ve hasar için yetkili bir profesyonel
tarafından kontrol edilmelidir. Tüm yıpranmış ve hasarlı parçalar ve kullanıcı için uygun
olmayan/uygun olmayan bileşenler değiştirilmelidir. Bazı bileşenler, sürücü tekerlekleri,
direksiyon veya sürgülü torklar gibi yeniden kullanılabilir. Bir hizmet planı, gerekli araçlar
hakkında ayrıntılı bilgi ve bilgi servis kılavuzunda bulunabilir.
2.3 Uygunluk beyanı
Hoggi GmbH, üretici olarak, SUPRA 2.0 oda tabanının AB Parlamentosu ve Konsey'in
2017/745 sayılı Tüzüğüne Ek I'de belirtilen temel gerekliliklere uygun olduğunu kendi
sorumluluğu altında beyan eder. Uygulanabilir uyum standartları uygulanmıştır. SUPRA
2.0, ISO 7176-8, DIN EN ISO 12182 ve DIN EN ISO 12183 gerekliliklerini karşılamaktadır.
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2.4 Garanti koşulları
Garanti, yalnızca ürünün belirtilen koşullar altında ve amaçlanan amaçlar için
kullanılması durumunda kabul edilebilir. Üretici, üretici tarafından onaylanmamış
bileşenlerin ve yedek parçaların neden olduğu hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Ayrıca bakınız www.hoggi.de Şartlar ve www.hoggi.com.tr.
2.5 Servis ve onarımlar
SUPRA 2.0'daki servis ve onarımlar sadece uzman perakendeciler tarafından yapılabilir.
Herhangi bir sorununuz varsa, satıcınıza başvurun.
Onarımlar için, sadece orijinal yedek parça alacaksınız. Yedek parça ve yedek üniteleri
ürünün ömrü boyunca mevcuttur, ancak bu serideki son ürünün satışından sadece 2 yıl
sonra.
Tekerlekli sandalye ilk kullanıcı için müşterinin isteğine göre yapılır. Bu nedenle, ilk
yapılandırmada yedek tekerlekli sandalye bulunmamaktadır. Doğru yedek parça
teslimatını sağlamak için seri No. Tekerlekli sandalyen.
Bölgenizde uzman bir bayi bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk
duyacaktır. Bize şu: info@hoggi.com.tr
2.6 Ciddi olaylar hakkında bilgi verme yükümlülüğü
Ürünle bağlantılı olarak meydana gelen ciddi olaylar üreticiye, uzman satıcıya ve yetkili makama
bildirilir.
2.7 Ürün güvenliği / ürün geri çağırmaları
Ürün güvenliği ve ürün geri çağırmaları hakkında daha fazla bilgiyi uzman satıcılardan veya
doğrudan www.hoggi.com.tr üreticide bulabilirsiniz.

Kurulum, bakım ve onarım için aşağıdaki araçlar gereklidir:
- Alyan anahtar boyutu: 3 mm, 4 mm, 5 Mm
- Boyut soketleri: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 17 Mm
- Anahtar boyutları: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 19 mm, 22 mm, 24 Mm
- Düz Torna vida
- Sivri Pense
- Tork anahtarı

Diğer SUPRA 2.0 belgeleri:
- Servis Talimatları
- Yedek parçalar
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3
3.1

Güvenlik
Sembolizmin anlamı
Dikkat!
Olası kaza ve yaralanma tehlikeleri veya teknik hasarlar için uyarılar.
Değil!
Cihaz çalışması için.
Not!
Servis personeli için.
Dikkat!
İlk olarak, kullanım kılavuzunu okuyun.

3.2

Genel güvenlik talimatları
İlk olarak, kullanım kılavuzunu okuyun!
Kullanmadan önce, önce ürünün kullanımı ve işlevi hakkında bilgi edinin ve önce işleme
alıştırması yapın.
Çocuğunuzun güvenliğinden siz sorumlusunuz. Bu talimatlara uymazsanız çocuğunuzun
güvenliği tehlikeye atılabilir. Ancak, tüm olası koşullar ve öngörülemeyen durumlar ele
alınamaz. Akıl, dikkat ve ihtiyatlılık bu ürünün getiremeyeceği faktörlerdir; çocukların
tekerlekli sandalyesini kullanan veya eşlik eden kişi tarafından sağlanır. Tekerlekli
sandalye ve ilgili aksesuarları kullanan kişi tüm talimatları anlamalıdır. Tekerlekli
sandalyeve ilgili aksesuarları kullanan herkese tekerlekli sandalyenin çalışmasını
açıklamanız gerekir.
Talimatlar anlaşılmaz ise ve daha fazla açıklama gerekiyorsa veya başka sorularınız
varsa, lütfen HOGGI bayinizle irtibata geçin.
İlk olarak, düz, şeffaf arazi üzerinde çocukla tekerlekli sandalye sürme uygulama.
Çocukla birlikte ağır nokta kaymalarının tekerlekli sandalyenin davranışı üzerindeki
etkilerini keşfedin, örneğin düşme pistleri, eğimler, tüm eğilimler veya engellerin
üstesinden gelirken, ancak sadece bir yardımcının güvenli desteğiyle.
Devrilme korumasının kullanımı eğitimsiz tekerlekli sandalye kullanıcıları için şiddetle
tavsiye edilir.

Çocuğunuza her zaman tekerlekli sandalyede bağla.
Biz tekerlekli sandalye kullanarak tipik kullanım ötesinde tehlikeli olabilir işaret etmek
istiyorum. Bu ürün koşu, yarış, paten veya benzeri için uygun değildir. Direksiyon ön
tekerlekler yüksek hızlarda çırpınma başlayabilir, hangi ani bir durdurmak ve tekerlekli
sandalye üzerinde rulo yol açabilir. Bu nedenle, tekerlekli sandalyeyi sadece normal yürüme
hızında itin. Hiçbir koşulda iterken tekerlekli sandalyeyi serbest bırakmak veya püskürtmek
caiz değildir.

Ürün sadece düz ve düz yüzeylerde kullanılabilir.
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Tekerlekli sandalyenizi sadece beklendiği gibi kullanın. Örneğin, bir engel (sahne, kaldırım,
mobilya parçası ...) karşı sürüş kaçının.
Sadece arka tekerleklerüzerinde eğimli şasi ile basamaklar ve zemin uyuyanlar üzerinde
sürücü (yukarı çekti- geriye doğru çekerek, aşağı doğru- yavaş yavaş ileri küçümseyen).
Merdivenlerin aşması sadece yardımcı bir kişi tarafından mümkünse, muhtemelen monte
edilmiş ve yanlış ayarlanmış eğim koruması ağır düşmelere yol açabilir.
Taşıma sırasında basamaklarda kurulamayacak şekilde eğim korumasını önceden
ayarlayın. Daha sonra eğim korumasını tekrar doğru şekilde ayarlayın.
Merdivenler sadece eşlik eden kişilerin yardımıyla tırmanılabilir.
Rampa, asansör veya asansör gibi ekipmanlar bu amaçla mevcutsa, bunlar kullanılmalıdır.
Muhtemelen monte edilmiş eğim korumasının tehlikeli bölgenin dışında olduğundan emin
olun.
Rampa, vb. tesislerin yokluğunda, iki yardımcı nın taşınması ile engelin aşılması gerekir.
Kaldırma için tekerlekli sandalyeyi sadece sıkıca kaynaklı veya sıkıca vidalanmış çerçeve
parçalarına (direksiyon simidi üzerindeki yan çerçeveye ve sürgülü kola) takın
Arka taban veya arka braket sabittir- alternatif olarak kapalı frenler bile kavrama lastikleri
kullanabilirsiniz).

Eğimler, eğimler ve rampalarda engeller üzerinde sürüş yaparken her zaman yolcunun
gövdesini çok ileriye doğru yatırın.
Yollara kontrolsüz, ancak daha düşük hızda inme. Ağırlık merkezini değiştirerek
direksiyonun rölyef direksiyon unamı, direksiyon unamının çırpınmalarına yol açabilir.
Tekerlekli sandalye prensipte sadece yatay, düz yüzeylere yerleştirilmelidir. Bir eğim
üzerine yerleştirmek kaçınılmazsa, lütfen koltuğun dik bir konuma yerleştirildiğinden emin
olun. Eğimlerde, sırt dayama nın kabartma pozisyonunda geriye doğru eğilme riski olabilir.

Tekerlekli sandalyeden ayrılmadan önce veya uçağa binmeden ve inmeden önce her
zaman frenleri kapatın.
- Ayak tahtaları uçağa binmek ve karaya çıkmak için kullanılamaz.
- Sadece ayakkabı ile ayak tahtası kullanın.
Ayak tahtasının ayarına ve tekerlekli sandalyenin geometriye bağlı olarak, ayak tahtasının
üzerine binerken öne doğru eğilme riski olabilir. Tekerlekli sandalyegüvenli bir asistan ile
çocuk ile ilk girişleri uygulama emin olun. Tekerlekli sandalyeye girmek için ayak tahtası
kullanılmamalıdır. Girmeden önce ayak tahtasını katlayın.
Park frenlerinin genel kullanımı ve etkinliği hava basıncına bağlıdır. Düzgün şişirilmiş
tekerlekler ile, tekerlekli sandalye çok daha hafif olabilir
Ve daha iyi manevra. Yolculuğunuza başlamadan önce lastiklerin doğru hava basıncına
sahip olduğundan emin olun. Doğru hava basıncı tekerlek kapağına basılır, ancak tahrik
tekerlekleri için en az 6 bar (600 kPa) olmalıdır.
Lastiklerde hareket eden tüm frenler servis freni olarak hizmet vermez, sadece park freni
olarak tasarlanmıştır. Park frenleri fren sürüş freni olarak kullanılmayabilir. Tekerlekli
sandalyenin aniden durması aşırı durumlarda düşmeye yol açabilir.
Ambalajın çocuklardan uzak tutulduğundan emin olun. Plastik ambalaj kullanırken boğulma
riski vardır.
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Bertaraf: Ürün ambalajı ve tüm metal, alüminyum ve plastik parçalar geri dönüştürülebilir
meblağ için kullanılabilir. Bertaraf, ilgili ulusal yasal düzenlemelere uygun olarak
yapılmalıdır. Lütfen yerel atık yönetimi için yerel atık yönetimi şirketinden isteyin.

Ambalaj hasarlıysa ürünün durumunu kontrol edin.
Çocuğunuzu asla çocuklar ve ergenler için tekerlekli sandalyede yalnız bırakmayın.
Kemerlenmiş ile sabitlenmiş ve frenler tespit edilebilse bile.
Kullanıcı daha iyi görülebilmek Hedef Görülen için karanlıkta mümkün olduğunca parlak
giysiler veya reflektörlü giysiler giymelidir. Ol, ol. Rağmen bu, Reflektörler rağmen,
aynı zamanda Etkin aydınlatma uygulaması öneririz. Aydınlatma.
Kısa dingil mesafesi ve arka en arka konuma monte edilmiş (aktif ayarlama) ve elverişsiz
duruş gibi ekstrem ortamlarda, tekerlekli sandalye zaten düz bir yüzeye eğilebilir. Eğim
korumasını etkinleştirmek zorunludur.
Yokuş yukarı giderken, statik stabilite 10° eğimin altında olabilir.
Ağır ceplerin bağlanması veya sürgülü brakete veya sürgülü tutamaklara benzer bir
şekilde kararlılığı da olumsuz etkileyebilir. Eğim korumasını etkinleştirmek zorunludur.

Üst düzey ayarlar eğitimli bir sürücü gerektirir. Eğim korumasını
etkinleştirmek zorunludur.
Eğim koruması hiçbir koşulda transit silindirlerin işlevini üstlenmemelidir, örneğin tekerlekli
sandalyedeki bir kişiyi sürücü tekerlekleri çıkarıldığında taşımak için.
Yüklenmeden önce eğim korumasının etkinleştirildiğinden emin olun.
Eğim korumasının sabit koltuğu kullanıcı veya beraberindeki kişi tarafından kontrol
edilmelidir.
Tekerlekli sandalyenin maksimum kullanıcı ağırlığı / maksimum yükü: 60 kg
(boyut 1), 75 kg (boyut 2 ve boyut 3).
Tüm aksesuarlar ve ekler kalan yükleme kapasitesini azaltır.
Dikkat!
Mümkünse ve mümkünse, araç yolcuları engelli bir taşıma aracında sürüş sırasında
araca ve ilgili emniyet sistemlerine monte edilmiş koltukları kullanmalıdır. Bu, bir kaza
durumunda yolcuları en iyi şekilde korumanın tek yoludur.
SUPRA 2.0 engelli ulaşım araçlarında koltuk olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır.
Aşırı sıcaklıklarda dikkat. SUPRA 2.0 oda tabanının çerçeve parçaları güneş ışığı veya
radyatör nedeniyle güçlü bir şekilde ısınabilir. Aşırı soğukta hipotermi riski vardır. SUPRA
2.0 saunada kullanım için uygun değildir.
Kavrama halkaları, hızlı sürüşten fren yaparken veya daha uzun mesafelerde parmakları
hafifçe ısıtArak ısıtır. Kullanıcı kavrama artırmak ve ısıtma, hipotermi ve kir parmakları
korumak açık sürüşler için eldiven kullanmalısınız. Hassas ciltler için, bisiklet (deri yan astar
ile asla ama yün eldiven) olarak eldiven kullanmanızı öneririz.

Sürücü tekerleğindeki eklenti akslarının her zaman doğru ayarlandıkdığından emin olun.
Düğmeye basıldığında, sürücü tekerleği kaldırılmamalıdır.

9

Ne koltuk ne de arka yükseklik aşılabilir.
Koltuk kabuklarının montajı sadece yapıcı olarak önceden belirlenmiş koltuk içindedir. Bu
yeni kombinasyonun üreticisi devreye almadan önce devrilme kararlılığını ve maksimum
yüke uygunluğu kontrol etmelidir.
Koltuk ve arka plakaları kullanırken, basınç noktalarından kaçınmak için her zaman yastıklı
koltuk minderleri kullanın!
Sıkma alanlarına müdahale etmekten kaçının.
Aşağıdaki derlemeleri bağlama riski vardır:
- Fren kolu (entegre fren sistemi ile tekerlek kapağı kullanırken)
- Fren kolu ve tahrik tekerleği arasında
Kaldırma için, tekerlekli sandalyeyi sadece sıkıca kaynaklanmış veya sıkıca vidalanmış
çerçeve parçaları (direksiyon simidi üzerindeki yan çerçevede ve arka tabansabitlenmiş
sürgülü şaftlarda- alternatif olarak, kapalı frenlerde bile kavrama lastiklerini
kullanabilirsiniz). Kullanın).
HOGGI koltuk minderi (Trevira CS) ve kontur koltuk minderi (Trevira CS) yanı sıra
HOGGI naylon arka kapak ve naylon koltuk kaplama standartları EN 1021-1 ve EN
1021-2 göre alev geciktirici vardır.
Görme engelli kişi veya bilişsel bozukluğu olan kişiler bilgi materyaline sahip olmalı ve
yardımcı kişilerin kullanım kılavuzu yüksek sesle okumalıdır veya elektronik okuma
yardımcıları kullanabilir. Tüm belgeler, Download Center'da www.hoggi.com.tr
altında PDF dosyası olarak mevcuttur. Buna ek olarak, ürün videoları ve ürün fotoğraf
galerileri online olarak mevcuttur!
Tüm ayarlama çalışmalarından sonra, daha önce gevşetilmiş parçaları tekrar sıkıca sıkın.
Her zaman (engelli taşıma aracı) taşıma sırasında, kemer başına çekme kuvveti
(max.10 kg) aşılmamalıdır, aksi takdirde tekerlekli sandalye nin çerçevesine zarar
oluşabilir emin olun.
Ürün güvenliği veya ürün geri çağırmaları ile ilgili bilgiler ve tüm iletişim bilgileri
www.hoggi.com.tr adresindeki web sitemizde bulunabilir.
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4 Teslimat ve imalatı
Kullanılabilir -lik
SUPRA 2.0'ınız tamamen önceden monte edilmiştir ve sökülmüş tahrik
tekerlekleri ve gerekirse demonte eğim koruması ile teslim edilir.
Karton teslim: 730 mm (L) x 630 mm (W) x 630 mm (H)
Ambalaj hasarlıysa ürünün durumunu kontrol edin.
Taşıma sigortalarını ve ambalajlarını dikkatlice çıkarın.
Orijinal ambalajında aşağıdaki bileşenleri bulacaksınız:
• Önceden monte edilmiş sürgülü saplı tekerlekli sandalye
• Tahrik tekerlekleri ve plug-in akslar monte edilmemiş
• Direksiyon çatallarında önceden monte edilmiş direksiyon simidi
• Siparişe bağlı olarak diğer aksesuarlar
(Bu uzman satıcı tarafından tekerlekli sandalyeye takılmalıdır)
• Talimatlar ve gerekirse araçlar
Tekerlekli sandalyeyi kullanıma hazır hale getirmek için lütfen
aşağıdaki gibi devam edin:
• Gösterildiği gibi baş üzerindeki aksları kavrayın ve serbest
bırakma düğmesine basın.
• Şimdi serbest bırakma düğmesine basıldığında sürücü

tekerlekleri yatakları üzerinden güç sürücü aksları takın.

• Tekerlekli sandalyeyi ön tekerleklere yerleştirin ve tekerlekli
sandalyeyi arka bara kaldırın.
• Daha sonra her iki sürücü tekerleğini de soketlere aks ile takın.
Bunu yapmak için, sürücü tekerleğinin bezinin yanındaki kollarda
tutun ve başparmağınızla thru aksın serbest bırakma düğmesine
basın. Daha sonra sadece sürücü tekerleği ekleyebilirsiniz.
• Aksın kayıt jakına güvenli bir şekilde kilitlendikdiğinden
emin olun!
Dikkat!
Aksların güvenli bir şekilde yerinde kilitli olup olmadığını
her sürücü tekerleğinde bir ile kontrol edin.

Tekerlekli sandalyenizde eğim koruması varsa, taşıma için
katlanabilir.
• Tekerlekli sandalyenin arkasında durun ve eğim
korumasını gösterildiği gibi ayağınızın ucuyla aşağı

doğru hareket ettirin.
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• Gösterildiği gibi, ayağın ucuyla eğim korumasını aktif
konuma getirin.
Eğim koruması akustik olarak sesli olarak kilitlendiğinde
etkin konuma ulaşılır.

SUPRA 2.0 ayrıca iki eğim koruma ünitesi ile donatılabilir.
Şekil, "etkin" konumda bir eğim koruması gösterir.

Eğim koruma borusunun uzunluğu, eğim koruma
tutucusunda üç pozisyonda seçilebilir.
Eğim koruması, eğim koruma tüpünün ucundaki silindirin
tahrik tekerleğinin yarıçapının ötesine bakacak şekilde
ayarlanır ve yerden yaklaşık 2-3 cm yukarıda durur.

Devrilme önleyici ve dönme hareketi:
• Tekerlekli sandalyenin arkasında durun ve eğim
korumasını gösterildiği gibi ayağınızın ucuyla aşağı

doğru hareket ettirin.
• Ayağın ucu yla eğim korumasını etkin olmayan konuma
doğru çevirin.
Eğim koruması akustik olarak sesli olarak kilitlendiğinde
etkin olmayan konuma ulaşılır.
Şekil, "etkin olmayan" konumda bir eğim koruması gösterir.
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SUPRA 2.0'ınız açı ayarlanabilir sırt ile donatılmışsa, ayarlanabilir
sırt saçı taşıma için katlanabilir.

• Gösterildiği gibi, bir elinizle tetik halatı çekin ve diğer elinizle

geri konstrüksiyonu geriye doğru hareket ettirin.

• Her iki cıvata akustik akustik istenilen arka açı konumuna
yapışmasını bekleyin.

SUPRA 2.0 HOGGI koltuk ve arka minderler ile donatılmış ise,
minderler eklemek için aşağıdaki gibi devam edin:
• Gerekirse, arka konstrüksiyona zaten bağlı olan Cırt cırt şeritleri
kontrol edin.

• Gerekirse, zaten koltuk bağlı Velcro şeritler kontrol edin.
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• Koltuk minderini koltuğa ve önünüzde yapıştırılmış olan
Cırt cırt şeritlere yerleştirin.
• Koltuk minderine ve Cırt cırt lı şeritte basın.

• Gösterildiği gibi, koltuk minderini (arkadaki) Velcro çizgili
koltuğun altına takın.

• Arka yastığı gösterildiği gibi yerleştirin.

• Önceden yüklenmiş Velcro'nun üzerine arka yastığı sıkıca bastırın.

SUPRA 2.0'ınız kayar terimlerle donatılmışsa, taşıma için en
düşük konumda olabilirler.
• Cıvatayı gösterildiği gibi açın.
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• Diğer elinizi sürgülü tutamacı istenilen yüksekliğe taşımak

için kullanın.
• Cıvatayı tekrar kapatın.
• Karşı tarafta da aynısını yap.

Tekerlekli sandalye müşterinin siparişine göre inşa edilmiş ve alt
bacak uzunluğu müşterinin isteklerine göre ayrı ayrı önceden
belirlenmiştir.

• Gösterildiği gibi her iki taraftaki bağlantı parçaları gevşetin.

• Ayak tahtasını istenilen konuma getirin.

• Sonra tekrar sıkıca her iki cıvata sıkın.

Asla içeri girip çıkmak için ayak tahtasını kullanmayın!

15

5 Ayarlama ve ayarlama seçenekleri
5.1 Fren HOGGI ışık
• Freni kapatmak için, işaret parmağınızla fren kolu geriye

doğru itin.
Dikkat!
Lastiklerde hareket eden tüm frenler servis freni
olarak hizmet vermez, sadece sabit fren olarak
tasarlanmıştır. Park frenleri fren sürüş freni olarak
kullanılmayabilir. Tekerlekli sandalyenin aniden
durması aşırı durumlarda düşüşe yol açabilir.

• HOGGI Hafif frenini açmak için, fren koluna gösterildiği gibi
ileri basın.
Dikkat!
Park frenlerinin etkinliği hava basıncına bağlıdır.
Yolculuğa başlamadan önce hava basıncının doğru
olduğundan emin olun. Doğru hava basıncı tekerlek
kapağına basılır ve
tahrik tekerlekleri en az 6 bar (600 kPa) vardır.
Fotoğraf kapalı bir HOGGI hafif fren gösterir.

5.2 Koltuk genişliği
Koltuk genişliği uzman bayi tarafından 2 cm adımda
ayarlanabilir.

5.3 Koltuk yüksekliği, koltuk derinliği, koltuk açısı
Koltuk yüksekliği, koltuk derinliği ve koltuk açısı yan
panellerde ayarlanır.
Tekerlekli sandalye müşterinin emrine göre inşa edilmiştir. Koltuk
yüksekliği, koltuk derinliği ve siz açısının uzman satıcı tarafından
dönüştürülmesi mümkündür.
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5.4 Tekerlek açısı
SUPRA 2.0 3°, 6° veya 9°'lik bir tekerlek açısı ile donatılabilir.
Fotoğraf tekerlek düşme adaptörü gösterir.

5.5 Arka yükseklik
• İşaretli vida bağlantısı (her iki tarafta) gevşetildikten sonra

arka yükseklik yükseklik ayarlanabilir.
Fotoğraf hala çekiliyor

Tekerlekli sandalye müşterinin emrine göre inşa edilmiştir.
Uzman satıcı tarafından farklı bir arka yüksekliğe dönüşüm
mümkündür.

5.6 Sırt Açısı
• Arka açı işaretli vida bağlantısı (her iki tarafta).

gevşetildikten sonra ayarlanabilir.
Fotoğraf hala çekiliyor

Tekerlekli sandalye müşterinin emrine göre inşa edilmiştir. Uzman
satıcı tarafından farklı bir arka açıya dönüşüm mümkündür.

5.7 Arka açı (açı ayarlanabilir arka ile)
• Gösterildiği gibi, bir elinizle tetik halatı çekin ve diğer elinizle

geri konstrüksiyonu geriye doğru hareket ettirin.

• Her iki cıvata akustik akustik istenilen arka açı konumuna
yapışmasını bekleyin.
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5.8 Aktiv Açısı
Aktüatör, sırt dayasının konumunun sürücü tekerleği aksına
oranını açıklar. Sırt dayaması tahrik tekerleği aksının
arkasına ne kadar ayarlanırsa, supra 2.0 o kadar aktif hale
getirilebilir. Tersine
Üzerinde veya sürücü aksının önünde, daha eğimli bir sürüş
pozisyonu anlamına gelir.

Dikkat!
Üst düzey ayarlar yetenekli bir sürücü ve eğim
koruması kullanımını gerektirir.

5.9 Devrilme önleyici koruma
• Eğim koruması, işaretli vida bağlantısını gevşettikten
sonra bir açıyla sonsuz şekilde ayarlanabilir.

Eğim koruması, eğim koruma tüpünün ucundaki silindirin
tahrik tekerleğinin yarıçapının ötesine bakacak şekilde
ayarlanır ve yerden yaklaşık 2-3 cm yukarıda durur.

Tripod yayı bastıktan sonra, eğim koruma borusu uzunluğu eğim
koruma tutucuda üç pozisyonda (her biri 2,5 cm mesafe ile)
ayarlanabilir.
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5.10 Hızlı sürümile sürücü tekerlekleri kaldırma
Tahrik tekerlekleri plug-in akslar tarafından kaldırılabilir. Bu
şekilde, daha küçük bir taşıma boyutu elde edilebilir.
• Sürücü tekerleğinin bezinin yanındaki kollara tutun ve
başparmağınızla aksın serbest bırakma düğmesine basın.
• Daha sonra itru-aks ile tahrik tekerleği dışarı soketi çekin.
• Plug-in akslarına takılmamak için, plug-in akslarını tahrik
tekerleklerinin yataklarından çıkarmak daha güvenli olabilir.
• Aşağıdaki gibi sürücü tekerleklerinin eki gidin:
"4 Kullanılabilirliğin teslimi ve imalatı"
Daha önce açıklanmıştır.

Dikkat!
Aksların güvenli bir şekilde yerinde kilitli olup olmadığını
her sürücü tekerleğinde bir ile kontrol edin.

5.11 Hava lastikleri / PU lastikleri
Tahrik tekerlekleri hava lastikleri ile donatılabilir. Araç valfleri,
Herhangi bir dolum istasyonunda veya en az 6 bar (600kPa)
Basınç üretebilir uygun pompalar ile basınç.
Kılıf üzerinde belirtilen maksimum hava basıncına dikkat edin.
33
Hava lastikli jantlar hortumlarla donatılmıştır. Onlar bisiklet
ticaret mevcut onarım malzemesi ile tamir edilebilir.

Tahrik jantları delinmeye dayanıklı PU lastiklerle de
donatılabilir.

5.12 Tutucu
Alüminyum veya paslanmaz çelikten yapılmış tutucu lastikler
vardır.
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Standart çapa sahip veya daha büyük çapa sahip tutucu
lastikler yetiştirilebilir.
Buna kavrama halkası "standart" veya kavrama halkası denir.
"yüksek".
Tekerlekli sandalye müşterinin emrine göre inşa edilmiştir.
Uzman satıcı tarafından başka bir tutucu lastiğe dönüştürme
işlemi mümkündür.

Tüm tutucu lastikler "dar" veya "dar"
"geniş" yetiştirilebilir.

6 Aksesuarlar
Üretici tarafından zaten monte edilmemişse, tüm aksesuarlar nitelikli
personel tarafından monte edilmelidir. Yine de daha iyi bir anlayış
için, kalifiye personel için bazı kurulum talimatları burada
listelenmiştir.

6.1 Bacak uzunluğu
Tekerlekli sandalye müşterinin emrine göre inşa edilmiştir.
Parçaları (her iki tarafta) gevşetip çıkardıktan sonra, alt
bacak uzunluğu sonsuz olarak ayarlanabilir.
• Daha sonra kelepçevidaları tekrar sıkıca sıkın

Tüm ayarlama çalışmalarından sonra, her iki
tarafta daha önce gevşetilmiş parçaları sıkın.
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6.2 Bel Kemeri
Pelvik kemer SUPRA 2.0 için bir seçenek olarak sipariş edilebilir.
Bu, koltuk plakasına bağlı olan pelvik kemer tutucusu ile verilir.
Serbest kemer ucunun uzunluğu pelvik kemer uzunluğunun
uzunluğunu belirler. Kırmızı düğmeye basıldığında pelvik kemer
açılır.
Kemer kilidinde, pelvik kayış hala kemer ucunu sıkarak yeniden
gerilebilir (ince ayar).

7 Taşıma
7.1 Bagajda
SUPRA 2.0, boyut ve ekipmana bağlı olarak tek parça halinde taşınabilir.

7.2 Engelli taşıma aracı taşıma için tekerlekli
sandalye kullanımı
Dikkat!
Mümkünse ve mümkünse, araç yolcuları engelli taşıma
aracında araç kullanırken araca ve ilgili emniyet
sistemlerine monte edilmiş koltukları kullanmalıdır.
Bir kaza durumunda onları en iyi şekilde korumanın tek
yolu budur.
SUPRA 2.0 bir Engelli koltuk olarak onaylanmıştır!
Her zaman engelli taşıma aracı taşıma sırasında,
kemer başına çekme kuvveti (max.10 kg)
aşılmamalıdır, aksi takdirde tekerlekli sandalye nin
çerçevesine zarar oluşabilir emin olun.
7.3 Genel
• Tekerlekli sandalyenizin çarpışma testi için uygun olup olmadığını
kontrol edin.
• Aracın tekerlekli sandalyenizi taşımak için donanımlı ve
uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
• Kemer eğrisinin doğru olduğundan emin olun.
• Buna ek olarak, güvenli ulaşım için yeterli alan olmalıdır.
• Taşıma sırasında dik oturma pozisyonu sağlanmalıdır.
Engelli bir taşıma aracında tekerlekli sandalyenin
uygunsuz kullanımının tipik kullanımdan daha tehlikeli
olabileceğini belirtmek isteriz.
Bu tavsiyeye uyulmaması ciddi bir yaralanma
ve hayati tehlike riskidir.
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7.4 Bir BTW tekerlekli sandalye güvenliğini sağlamak
Mümkünse ve mümkünse, araç yolcuları engelli bir taşıma aracında (BTW) sürüş sırasında
araca ve ilgili emniyet sistemlerine monte edilmiş koltukları kullanmalıdır. Bu, işgalcilerin
En iyi şekilde korunur. SUPRA 2.0, uluslararası ıso 7176-19 standardına (çarpışma testi)
uygun olarak başarıyla test edilmiştir. Bu, Supra uygun emniyet sistemleri 2.0, bizim
tarafından sunulan taşıma sigortaları ve uygun emniyet sistemlerinin kullanımı kullanılarak
KDV'ler kayıtlı bir ofis olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır. Genel Müdürlük

1) Kullanıcı tekerlekli sandalyedeyse, kullanıcı tekerlekli sandalye için sabitleme kemerleri ve emniyet
kemerleri ile seyahat yönünde sabitlenmelidir (WTORS'a uygun bağlama kemerleri ISO 10542 veya
SAE J2249 gerekliliklerine uygun olmalıdır) kısıtlama sistemi üreticisinin talimatlarına uygun

olmalıdır.
2) Tekerlekli sandalye, bir und araçta sadece ileriye doğru ve başka bir konumda değil de ulaşım için
dinamik olarak test edilmiştir, bu nedenle tekerlekli sandalye yanlara taşınamayabilir.
3) Tekerlekli Sandelye taşıma sırasında, tekerlekli sandalyenin büyüklüğüne bağlı olarak manevra
kabiliyetinin bozulduğuna ve tekerlekli sandalyeyi döndürmenin veya döndürmenin mümkün
olmadığından ya da sadece sınırlı bir ölçüde, rol koltuğunu seyahat yönünde öne doğru
konumlandırmanın mümkün olmadığından emin olmak için dikkatli olunmalıdır.

4) Tekerlekli sandalye, ISO 10542 veya SAE J2249'a uygun olarak, önde ayarlanabilir olmayan kayışlar ve
arkada karabina kancaları/S şeklinde kancalar ve plug-in bağlantı elemanları gibi ayarlanabilir

kayışlar ile bir emniyet sistemi ile güvence altına alınmalıdır.
Emniyet sistemleri genellikle ürünün dört köşesine bağlı olan 4 tek kayıştan oluşur.
Bağlama sistemlerinin montaj noktaları uluslararası kanca sembolü ile işaretlenmiştir.
5) Tekerlekli sandalye de diğer konumlandırma ve fiksasyon sistemleri ile taşıma için takviye edilebilir.
Ancak, bunlar yolcu ve kısıtlama sistemlerinin yerini tutmaz ve kullanıcı konforunu sınırlamamalıdır.
ISO 7176-19 Ek D'nin test yöntemlerine göre tekerlekli sandalye ile bir araca demirleyen
kemerlerin yerleştirilmesi "kötü" olarak değerlendirildi.

SUPRA 2.0 sadece seyahat yönünde ileri kullanılabilir.
Tekerlekli sandalye seyahat yönünde dinamik olarak test edildi, kukla pelvik kayış ve
omuz askısı ile tutturdu ise.
Araç yolcularının yaralanma riskini azaltmak için, kaza güvenliği için özel olarak
tasarlanmayan ekipmanlar ayrı ayrı çıkarılmalıdır.
Koltuk değnekleri, gevşek yastıklar, terapi masaları, vb gibi güvenli bir şekilde araç, saklanır.
Tekerlekli sandalyenin gevşeme noktalarında veya üreticiye danışmadan şasi ve çerçevenin
bileşenlerinde değişiklik yapılamaz veya değiştirilemeyebilir. Bu özelliklere uyulmazsa,
sandalye araçlarla taşınamayabilir. Sandalye
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7.5 Tekerlekli sandalye yolcusunun tokaları
Kullanıcı hem pelvik kayış ve omuz askısı ile bağlı olmalıdır.
Omuz ve pelvik kayışlar, araç bileşenlerine çarpması sonucu oluşabilecek
yaralanmaları en aza indirmek ve/veya önlemek için kullanılmalıdır.
1) Bağlantının gerçekleştirildiği kişi, sistemin işleyişinde veya eğitilmelidir.
2) Taşımadan önce tekerlekli sandalye aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır:
Koltuk:
0° - 5°
Geri:
90° - 100°
Fußbank:
90°
3) Yolcu kısıtlama sisteminin pelvik kayışı 30°-75° açıyla yatay olmalıdır. Bu alan underordifold
olmamalıdır aşıldı. 75° ye yakın bir açı
Arzu edilir.
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4) Omuz askısı göğüs ve omuz boyunca yönlendirilmelidir. Boyuna bağlı
olmamalı ve omuzdan serbestçe asılmamalıdır.
Pelvik kemer ve omuz askısı vücuda mümkün olduğunca sıkı bağlanmalı ve koldaya veya
tekerlek gibi tekerlekli sandalye bileşenleri yle vücuttan uzak tutulmamalı ve kullanıcı
konforunu kısıtlamamalıdır.
5) Kayış bükülmemelidir.
Mümkün olduğunca, tüm yardımlar tekerlekli sandalye den kaldırılmalı ve koltuk değneği,
gevşek yastık, terapi tabloları, vb gibi güvenli bir şekilde saklanır.
6) Kullanıcı nın kafası ayrıca BTW'de ayrı ve sabit bir başlıkla güvence altına

alınmalıdır.
ISO 7176-19:2008 gerekliliklerine göre etiketlenmedikçe yolcu kısıtlama sistemlerine
güvenmemelisiniz.
7) Taşıma sırasında tambur freni uygulanmamalıdır.
8) Manuel fren sıkıca sıkılmalıdır.
Yolcu kısıtlama cihazının, bir kaza durumunda serbest bırakma düğmesinin
tekerlekli sandalye bileşenleri tarafından tetiklenmeyecek ve emniyet
kemerlerinin kasıtsız olarak açılmasıyla sonuçlanacak şekilde
konumlandırılsın.
9) Ancak, bir trafik kazası durumunda, yolcu ve tekerlekli sandalye tutma sistemleri
doğru kullanılsa bile, yaralanma riskinin
En aza indirgenmiş ve dışlanmaz.
Bir Engelli Araç ile bir çarpışma veya kaza dan sonra ser tekerlekli sandalye yeniden
kullanmadan önce, tekerlekli sandalye kontrol edilip olası hasar için otomatik gül uzmanları
tarafından serbest bırakılana kadar tekerlekli sandalye artık bir taşıma için kullanılamaz.

Tekerlekli sandalyede ürünlerimiz ve taşıma güvenlik cihazlarımız hakkında herhangi bir
sorunuz varsa, lütfen bayinizle irtibata geçmekten çekinmeyin.

Sabitleme noktası, ISO
7176-19 göre ön

Sabitleme noktası, arka
pelvik kemer için iso 7176-19
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ISO 7176-19'a göre
sabitleme noktaları, arka

7.6 Trenlere binmek, inmek ve değiştirmek
Dikkat!
• Uçağa binmeden ve inmeden Yakın. Önce In- onun
zaman frenleri kapatın.
• Tekerlekli sandalyeyi emniyete alan bir asistanla ilk
girişleri pratik edin ve eğilme eğilimi durumunda ayak
ve koltuk yüksekliği ayarını değiştirin.
• Direksiyon çatalını öne çevirerek eğilme emniyetini
artırın (bu dingil mesafesi artar).
Ergenlerde, belirli bir yaş, ağırlık ve fiziksel anayasaya bağlı
olarak yan bölüm üzerinden yanal transfer yapmak daha avantajlı
olabilir.
• Bunu yapmak için, ilk olarak tekerlekli sandalyeyi yaklaşık 45° bir
açıyla, hangi koltuk veya tekerlekli sandalyeye aktarın.
• Frenleri kilitleyin.
Transfer sırasında destek için, koltuk/arka yüzey, kavrama lastikleri ve
kısa bir süre için yan parçalar da uygundur.
Transfer, güvenli bir şekilde başarılı olana kadar bir asistanla yapılmalıdır.
Transfer tek bir noktada yapılmalıdır.
Son olarak, park frenleri gevşetilebilir ve tekerlekli sandalye
kullanılabilir.
Çıkarken ters sırada ilerleyin.

7.7 Merdivenleri veya benzeri merdivenleri abartırken eğilme koruması
SUPRA 2.0 eğim koruması ile donatılabilir. Eğim koruması
tekerlekli sandalyenin eğim emniyetini artırır.
Eğim korumasının işlevleri ve ayarları
"4 Kullanılabilirliğin teslimi ve imalatı"
Ve"5,9 eğim koruması" altında.

Dikkat!
Merdivenlerin aşması sadece yardımcı bir kişi
tarafından mümkünse, aktif pozisyondaki eğim
koruması düşmeye yol açabilir.
Eğim korumasını, taşıma sırasında basamakların
üzerine yerleştirememesi için etkin olmayan konuma
getirin.
Ardından aktif pozisyonda eğim koruması yerleştirin.
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8 Depolama
Boyutu ve ekipman bağlı olarak, SUPRA 2.0 katlanmış sırtlık ve
yükseltilmiş ayak ile tek parça saklanabilir.
Bakım notu!
SUPRA 2.0'ı depolamadan önce iyice temizleyin. 27.
sayfadaki bakım talimatlarına uyduğunuzdan emin
olun.
Ancak, sadece birkaç basit adımile birkaç küçük paketler halinde
tekerlekli sandalye sökmek mümkündür.
En küçük paket boyutuna sırt dayaması katlayarak ve tahrik tekerlekleri
çıkarılarak ulaşılabilir.
Bakım notu!
SUPRA 2.0'ı depodan sonra iyice temizleyin. 27.
sayfadaki bakım talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.

9 Geri dönüşüm ve bertaraf
SUPRA 2.0 geri dönüştürülebilir malzemelerden ilerler.
Ürün ambalajı ve tüm metal, alüminyum ve sentetik malzeme parçaları
geri dönüştürülebilir meblağ için kullanılabilir.
Bertaraf, ilgili ulusal yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır.
Yerel atık yönetim şirketleri için lütfen şehir yönetimine danışın.
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10 Bakım, bakım ve servis ömrü
SUPRA 2.0 CE işaretlidir. Üretici, bu ürünün bir bütün olarak AB Parlamentosu ve Konseyi'nin 2017/745
sayılı Yönetmeliği Ek I'de belirtilen temel gerekliliklere uygun olmasını sağlayacaktır.
Prensip olarak, tekerlekli sandalyenin işlevselliği, özellikle frenler, her kullanımdan önce kontrol edilmelidir.
Kendi kendine kilitleme ile fındık sadece bir kez kullanılmalıdır. Birkaç gevşeme sonra, bu somunlar
değiştirilmelidir.
Aşağıdaki listede açıklanan kontroller kullanıcı tarafından belirtilen aralıklarla yapılacaktır.
Sınav

faaliyetleri Günlük kalkıştan önce

Frenin fonksiyonel testi

X

Eğim korumasının fonksiyonel testi

X

Tahrik tekerleklerinin sabit koltuğu (fiş aksları)

X

Haftalık Aylık

Ayak tahtasının gücünü test etme

X

Hava basıncı (lastik kılıfındaki endikasyona bakın)

X

Hasar için kavrama halkası

X

Vida bağlantılarının test edilmesi

X

Tekerlekler ve rulmanlar gibi aşınma parçalarının görsel
denetimi
Rulmanlarda kirlilik

X

Tahrik tekerleğinin konuşma geriliminin test edilmesi

X

X

Herhangi bir kusur bulursanız, bunları çözmek için yetkili satıcınıza başvurun.
Ayrıca yetkili satıcınız tarafından her 12 ayda bir düzenli bakım yapmanızı öneririz.
Bakım
- Döşeme parçaları 40 °C'de yıkanabilir. Çamaşır makinesi, ancak, sadece bir yıkama
torbası veya yastık kılıfı.
- Çoğu durumda, nemli bir bezle silme yeterlidir.
- Tuzlu suda faydası Yavuz.
- Mümkünse, kum veya diğer kir parçacıkları tekerleklerin yatak saldıran kaçının.
- Bu Is Tekerlekli sandalyeniz Sonra Tekerlekli sandalye ıssa, tekrar kurutulması tavsiye
edilir.
- Saç veya kir parçacıkları genellikle direksiyon çatal ve direksiyon simidi arasında
birikir, hangi zaman içinde direksiyon kullanımı daha zor hale. Direksiyonu çıkarın ve
çatalı ve direksiyonu hafif bir ev temizleyicisi ile iyice temizleyin.
- Tahrik tekerlekleri plug-in akslar aracılığıyla çıkarılabilir. Bu sistemin işlevsel kalabilmesi
için, hiçbir kirin aksa veya aks jakına yapışmadığından emin olmalısınız. Reçineler
içermeyen dikiş makinesi yağı ile zaman zaman aksı kolayca yağlayın.
- Özellikle ilk günlerde veya tekerlekli sandalyede ayarlama çalışması ndan sonra vida
bağlantılarının mukavemeti kontrol edilmelidir. Bir vida bağlantısı tekrar tekrar
gevşetilirse, lütfen ilgili satıcıya başvurun.
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SUPRA 2.0 Faydalı yaşam:
SUPRA 2.0'ın beklenen kullanım ömrü, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 6 yıldır. Yetkili satıcı tarafından
yıllık gözetim öneririz. Tekerlekli sandalyede arıza veya arıza olması durumunda, bu durum derhal
ambulans servisine veya onarım için uzman satıcıya teslim edilmelidir.

11 Teknik veriler
Çerçeve boyutu 1

Çerçeve boyutu 2

Çerçeve boyutu 3

Koltuk genişliği

240 - 340 mm

280 - 380 mm arası

280 - 380 mm arası

Koltuk derinliği

190 - 340 mm

200 - 390 mm arası

250 - 440 mm arası

Arka yükseklik

200, 250, 300, 350 mm 200, 250, 300, 350 mm

200, 250, 300, 350 mm

Koltuk yüksekliği* (ön)

360 - 450 mm arası

380 - 470 mm arası

430 - 510 mm arası

Oturma Açısı

yaklaşık 0° ila 10°

yaklaşık 0° ila 10°

yaklaşık 0° ila 10°

Arka açı (arka sabit)

-10° ila +10°

-10° ila +10°

-10° ila +10°

Sırt Açısı
(Geri kabartma pozisyonu ile)

15°

15°

15°

Diz altı (Bacak) Ölçüsü

160 - 400 mm arası

190 - 410 mm arası

230 - 460 mm arası

Fußbrettwinkel
Arka Tekerlek ölçüleri

ayarlanabilir yaklaşık.
+/- 10°
20" (508 mm)

ayarlanabilir yaklaşık.
+/- 10°
22" (559 mm)

ayarlanabilir yaklaşık.
+/- 10°
24" (610 mm)

Ön Tekerlek Ölçüleri

100, 125, 140 mm

100, 125, 140 mm

100, 125, 140 mm

Devrilme desteği açısı

3°,6°, 9°

3°, 6°, 9°

3°, 6°, 9°

Kullanıcı ağırlığı** /
Maksimum yük

60 kg

75 kg

75 kg

Ağırlık ***

9,3 kg

9,9 kg

10,5 kg

Toplam uzunluk maksimum /
minimum
Toplam genişlik maksimum /
minimum
Yükseklik maksimum / minimum

750 mm / 600 mm

830 mm / 660 mm

910 mm / 720 mm

620 mm / 460 mm

680 mm / 460 mm

700 mm / 470 mm

670 mm / 530 mm

710 / 540 mm

750 mm / 550 mm

Şase Ağırlık
(en ağır kısmı)

6,1 kg

6,4 kg

6,8 kg

Statik kararlılık
(ileri/geri/yan)

>10°

>10°

>10°

Maksimum eğim
(park frenleri kullanımı için)

10°

10°

10°

Diz Açısı

90°

90°

90°

Minimum dönüş aralığı

1100 mm

1100 mm

1100 mm

Dikkat!
*Koltuk yüksekliği çerçeve boyutuna, tekerlek çapına ve tekerlek düşüşüne bağlıdır.
Dikkat!
**Aksesuarlar ve ekler, yolcuiçin kalan taşıma kapasitesini azaltır.
Dikkat!
Ağırlık temel ekipman ve maksimum koltuk genişliği bir SUPRA 2.0 anlamına gelir.
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Notlar
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Notlar
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Notlar

31

OSB Güldiken Mahallesi Aşıkpaşa Caddesi No:16 • 40100
Kırşehir • Türkiye
Telefon:( +90) 0 386 272 1224 •
E-posta: info@hoggi.com.tr • www.hoggi.com.tr

© HOGGI GmbH_1910-0049-DE_07_2020
tarafından

HOGGI Ltd. Şti.

