BINGO Evolution rrehabilitasyon puseti - özel yapım
Boyut 2 XL, çocuklar için yaklaşık. 8-12 yaş
çarpışma testi ISO 7176-19 ve ANSİ / RESNA WC / Cilt 1 - bölüm 19'a göre test edilmiştir.
Fiyatlar 12/2019 itibaren 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir. Temel ürün kdvsizdir ancak yedek parça ve ayrı aksesuar siparişin artı % 18 KDV var.

 Teklif

 Sipariş

Sipariş numarası / referans

tarih

Fatura adresi
şirket

Müşteri numarası

sokak

Şehir posta kodu

E-Posta

Telefon

Faks

Delivery address
şirket
Şehir posta kodu

sokak
Temel yapılandırma
Mobilite tabanı

-

Koltuk ünitesi

Kompakt katlama
45 °, her iki yönde koltuk eğimi
Koltuk hızla çıkarılabilir,dönebilir
yük 60 kg

Minimum bilgi (Bu bilgi olmadan siparişiniz işleme alınamaz.)
Çerçeve rengi:
 demir ışıltı 024
döşeme:
Koltuk derinliği:

-

IUS - Bireysel Döşeme Sistemi
Koltuk derinliği
Koltuk genişliği
Alt bacak uzunluğu
Sırt yüksekliği
Yaslanmak
Ergonomik kucak kayışı konumlandırma
Açı ayarlı ayak plakası
Maksimum yük

30 - 45 cm
23 - 35 cm
16 - 40 cm
62 - 83 cm *
90° - 135°

50 kg

 Mat siyah ve beyaz 032

 Kum / demir grisi 338

 Turkuaz / demir grisi 339

 Pembe / demir grisi 340

 Siyah çek / demir grisi 344

 Kırmızı / demir gri 345

(30- 45 cm)

Ön ayarlar (Eksik özelliklerde, orta boylara ayarlayacağız. Döşeme rengine uygun yan kapaklar)
Arka yüksekliği:

(62 - 83 cm)

Alt bacak uzunluğu:

(16 - 40 cm)

Arka yüksekliği:

(62 - 83 cm)

Alt bacak uzunluğu:

(16 - 40 cm)

Temel varyasyonlar - koltuk ünitesi
dahil / veya: lütfen her seferinde sadece bir model seçin!
Sipariş no Renk
Malzeme adı
Miktar Fiyat €
Fiyat TL
 3235-2000
BINGO Evolution koltuk ünitesi, boyut 2 XL
1 Adet
dahil  3235-2900
Uyluk destekleri, boyut 2 XL, geniş ve derinliği ayarlanabilir
01 1 adet. dahil.
* minimum koltuk genişliği 25 cm
veya  3235-2600
Kalça destekleri, boyut 2 XL, geniş ve derinliği ayarlanabilir, çıkarılabilir (İstek üzerine) 02 1 çift
dahil  3235-5200
 3234-5190
dahil  3233-2500
veya  3233-2402
dahil  3231-249x
veya  3233-2551
 3240-2950
dahil  SA-0430

Döşeme, boyut 2 XL, uyarlanabilir (IUS)
Buzağı yastığı destek plakası ve köpük eki
Ayak dayama askısı 90 °
Ayak dayama askısı açısı ayarlanabilir 85-170 ° *
* minimum alt bacak uzunluğu 19 cm
Topuk stoplu ayak plakası, genişlik: 3=31, 4=33, 5=35 (cm)
Tekne formunda ayak plakası, genişlik: yakl. 35 cm
Ayaklık çevirme kilidi

03
04
05
(İstek üzerine) 06

1ade
dahil.
1 takım
1 adet dahil
1 adet.

07 dahil
dahil
(İstek üzerine) 07 1 adet.
(İstek üzerine) 08 1 adet.
09 1 adet dahıl
"Güçlendirilmiş çelik ayak dayanağı braketi,(Ek ağırlık yaklaşık 0,3 kg) "

Aksesuarlar - koltuk ünitesi
dahil / veya: lütfen her seferinde sadece bir model seçin!
Fiyat TL
Sipariş no Renk
Malzeme adı
Miktar Fiyat €
 3233-7600
Koltuk başlığı yastıkları düşük versiyon, boyut 2
10 1 takım
 3203-7600
Koltuk başlığı yastıkları, boyut 2
11 1 takım.
 3203-7601
Hoparlörler için ara parça kumaşlı koltuk başlığı yastıkları, boyut 2
12 1takım.
 3233-7700
Bagaj destekleri, boyut 2, kademesiz yükseklik ayarlanabilir (10 x 12 x 2 cm)
13 1 çift.
 3234-7700
1 çift2.
Bagaj destekleri, boyut 3, kademesiz yükseklik ayarlanabilir (12 x 13 x 2 cm)
 3201-6100
Kucak kemeri
14 1 adet.
 3231-6702
4 noktalı kucak kemeri, boyut S (22 - 30 koltuk genişliği için)
15 1 adet.
 3231-6703
4 noktalı kucak kemeri, M boy (28 - 36 koltuk genişliği için)
1 adet.
 3201-6200
Beş noktalı emniyet kemeri
16 1adet.
 3201-6300
Ayak kayışları
17 1 pair
 3203-6400
Ayak bileği huger, boyut 2
18 1 pair.
 3233-5300
Kasık askısı, boyut 2
19 1adet.
 3201-5500
Tespit ceketi, boyut 2
20 1 adet.
 3203-5400
Sabitleme ceketi, ebat 3
1 adet
 3201-5700
Göğüs omuz kemeri, boyut 2
21 1 adet.
 3203-5600
Göğüs-omuz kemeri, boyut 3
1 adet.
 3231-7900
Abdüksiyon bloğu, boyut 2, salıncak ve çıkarılabilir
22 1adet.
 3231-7901
Abdüksiyon bloğu, boyut 2, sabit
23 1adet.
1 adet.
 3233-7800
Abdüksiyon bloğu, boyut 3, uzağa sallanabilir ve çıkarılabilir
 3233-7801
Abdüksiyon bloğu, boyut 3, sabit
1 adet.
 3232-2203
032 Aksesuarlar, tutma rayı veya terapi tepsisi tutucusu
24 1cift.
 3233-8100
Döşemeli asma rayı, boyut 2 1)
25 1 adet.
 3233-8200
Terapi tepsisi, boyut 2, şeffaf 1) 2)
26 1 adet.
 3233-8202
Terapi tepsisi, boyut 2, şeffaf, yüksekliği ayarlanabilir 1)
27 1 adet
1 adet.
 3233-8201
Terapi tepsisi, boyut 2, gri 1)
1 adet.
 3233-8203
Terapi tepsisi, boyut 2, gri, yüksekliği ayarlanabilir 1) 2)
1) sadece koltuk yönünde sürüş yönünde ve aksesuarlar için tutucu ile birlikte kullanın
2) Kalça destekleri ile önerilmez, lütfen yüksekliği ayarlanabilir tepsi kullanın
 3201-8400
323 Kış ısıtıcı, ebat 2, demir grisi
28 1 adet.
 3203-8300
323 Kışlık ısıtıcı, 3 numara, demir grisi
1cift.
 7000-0019
Koyun derisi eki, boyut 2
29 1 adet.
 7000-0020
Koyun derisi eki, boyut 3
1 adet.
 3203-9200
323 Yağmur başlığı, boyut 2, demir grisi
30 1 adet
 3201-9300
323 Gölgelik dahil. adaptör ve yağmurluk, demir grisi
31 1 adet.
 3003-0010
032 BASIC ev alt çerçevesi, boyut 2 75 mm çift tekerlekli
32 1 adet.
 3003-0011
032 BASIC ev alt çerçevesi, boyut 2 125 mm tekerlekli
33 1 adet.
34 1 adet.
 3002-9500 022 Yan kapaklar, standart renk beyaz
 3002-9500
Yan kapaklar eşleşen, döşeme rengi
35 1 adet
 3002-5400
Basmalı tutamak, BASIC ana çerçeve için
1 adet.
 3005-0000
032 COBRA iç taban boyutu 2, 75 mm çift tekerlekli
36 1 adet.
 3005-0001
032 COBRA iç taban boyutu 2, 125 mm tekerlekli
33 1 adet.
Gazlı yay yükseklik ayarının önceden ayarlanması: 20kg'a kadar, , 35kg'a kadar, 50kg'a kadar

Ana ekipman - yol çerçevesi, yönlendirilebilir
Sipariş no Renk
Malzeme adı
BINGO Evolution mobilite tabanı, boyut 2-XL, döner ön
 3235-1000
tekerlekler
BINGO Evolution mobilite tabanı, boyut 2-XL, döner ön
 3239-1006
tekerlekler, solunum cihazları için
dahil  3231-1301
Without suspension system
veya
3231-7400
Frame suspension system, fourfold adjustable
 1131-9018 022 Spring set (white) for load up to 25 kg
 1131-9018
Spring set (matching the upholstery color) for load up to 25 kg
 1131-9019 022 Spring set (white) for load above 25 kg
 1131-9019
Spring set (matching the upholstery color) for load above to 25 kg
dahil  3231-9500
Döşeme rengine uygun yan kapaklar (Standart)
ve
 3231-9500
Döşeme rengine uygun yan kapaklar
dahil  1219-0004
Pnömatik tekerlekler
"Siyah havalı lastikli kampana fren tekerlekleri,
5-kollu jantlar, kilitleme fonksiyonlu "
veya  1219-0030
veya
1229-0004
veya  1229-0006
 1229-0009
veya  1229-0030
dahil  3233-9401
veya  3233-9402
dahil  3231-1501
veya  3231-7300
dahil  3202-7100

dahil / veya: lütfen her seferinde sadece bir model seçin!

Miktar Fiyat €
1ade
1ade
1takım dahil.
(İstek üzerine) 37 1takım

38 1 çift
39 1 çift
40 1 set
(İstek üzerine)

Poliüretan tekerlekler (düz)
Siyah ağızlı poliüretan tekerlekler.
Siyah ağızlı poliüretan tekerlekler
"Siyah poliüretan lastikli kampana fren tekerlekleri,
5-kollu jantlar, kilitleme fonksiyonlu "
(İstek üzerine)
Yumuşak aksesuar çantası boyutu 2 (maks. 3 kg)
Aksesuar çantası boyutu 2 (maks. 8 kg) *
(İstek üzerine)
* bağlama kiti ile birleştirmeyin, koltuk ile sadece sürüş yönünde kullanın.
Bağlama kiti olmadan
Aşağıdakilere göre bağlama kiti ISO 7176-19
(İstek üzerine)
Döner kilit

aksesuarları - yol çerçeve güçlendirme.
Sipariş no Renk
Malzeme adı
 3202-7100
Döner kilit
Görevli fren 2XL, iki elle kullanım.
 3235-7201
Çerçeve süspansiyon sistemi,dört katlı ayarlanabilir, güçlendirme.
3231-7400E
 1131-9018 022 Yay seti (beyaz) 25 kg'a kadar yükler için
Yay seti (döşeme rengine uygun)25 kg'a kadar yükler için
 1131-9018
 1131-9019 022 Yay seti (beyaz)25 kg'ın üzerindeki yükler için
 1131-9019
Yay seti (döşeme rengine uygun) 25 kg'ın üzerindeki yükler için
 3233-9402E
Aksesuar çantası boyutu 2(maks. 8 kg), sonradan yükseltme
 3231-7300E
Aşağıdakilere göre bağlama kiti ISO 7176-19.
Döşeme rengine uygun yan kapaklar veya çerçeve rengi *.
 3231-9500E

* sadece sağ taraftaki montaj
Konturlu oksijen birimleri için Ayarlanabilir Köşebentler.

 3231-4201

Oksijen şişesi tutucusu (d = 100 mm)40 cm * 'ye kadar kısa şişeler
*için.
sadece sağ taraftaki montaj

 SA-0031-KP
 SA-0016/4-MP
 SA-0298-MP

İnfüzyon şişe tutucusu
Mobilite tabanı için güçlendirilmiş arka aks maks. yük 70 kg
Koltuk adaptörü, 10 cm yükseltilmiş *

41

1takım

42 1takım dahil
43 1takim dahil
44 1takım dahil
45

1takım
dahil
46 1ade
47 1ade
1takım dahil
48 1 takım
49 1takim

Miktar Fiyat €
49 1 takım
50 1 takım
37 1 takım

Fiyat TL

47 1 adet
48 1 takım
38 1çift

Miktar Fiyat €
51 1adet
1adet
52

(İstek üzerine) 53 1takım
1adet
54 1 adet
(İstek üzerine) 55 1 adet .
1takım
(İstek üzerine)

* koltuk sadece sürüş yönünde

 SA-0355-MP
 SA-0355/2-MP

dahil
dahil
dahil

dahil / veya: lütfen her seferinde sadece bir model seçin!

Özel yapı (ayrı iskonto oranı)
Sipariş no Renk
Malzeme adı
 3204-4100
İlave ekipman tepsisi, boyut 2 (sadece mobilite tabanı 3239-1006)
Oksijen şişesi tutucusu (d = 100 mm)
 3231-4200
işeler için 75 cm'ye kadar *

 SA-0225-MP

Fiyat TL

Mobilite tabanı ve koltuk 5 cm daha geniş

(İstek üzerine)

1takım

Tepsi çerçevesi 5 cm daha geniş

(İstek üzerine)

1takım

Fiyat TL

Özel Aksesuarlar (% 10 İndirimli Kendinden Ödemeli Ürünler)
Sipariş no Renk
Malzeme adı
 7000-0010
böcekli-tahta
* taşıma kilidi ile mümkün değil

 7000-0012
 7000-0006
 7000-0058

dahil / veya: lütfen her seferinde sadece bir model seçin!

304 Güneş gölge, gri
Koltuk başlıkları, 3203-7601 koltuk başlıkları için
306 Aksesuar ve bebek bezi çantası, siyah

Miktar Fiyat €
56 1 adet
57 1 adet
58 1 set
59 1 adet

Yeşil renk ile işaretllenmiş (istek üzerine) ürünlerin fiyatları sadece yeni araç siparişinde bu fiyatlardan satışa sunulur.
Sonradan edilecek yedek parça ve aksesuar sıparişlerinde bu ürünlerde fiyat farkı oluşabilecektir.
Bilgi almak için 05524298340 arayabilirsiniz.

Fiyat TL

