Breezy 300
Po prostu lekki...
Pełna gama modeli, kolorów i
dostępnych opcji...

Po prostu lekki
Breezy 300 jest jednym z najlżejszych w segmencie wózków
podstawowych aluminiowych. Dostępny jest w kilku wersjach, wielu
kolorach oraz z licznymi akcesoriami, dzięki czemu łatwo można go
dostosować do każdego użytkownika.
Nowa konstrukcja, sprawia że wózek Breezy 300 jest niezwykle
sztywny, wygląda dużo lepiej oraz charakteryzuje się niezwykłą
łatwością toczenia.

Konfiguracje
Trzy rodzaje oparcia, cztery dostępne kolory ramy oraz duży wybór akcesoriów sprawiają, że wózek Breezy 300
z łatwości można dostosować do potrzeb szerokiego grona użytkowników.

Breezy 300
Oparcie standardowe

Breezy 300R

Wysokie odchylane oparcie

Breezy 300P

Oparcie składane do połowy

Zakres kolorów
4 kolory ramy

Czarny metalizowany

Soczysta zieleń

Szary

Czerwony

Breezy 300

0

Opcje i akcesoria
Podnóżki i podłokietniki

Długa poduszka
podłokietnika

Z regulacją
wysokości

Platforma

Krótkie
Podnoszone

Aluminiowe

Tapicerka
Tapicerka nylonowa
Zagłówek
anatomiczny

Tapicerka anatomiczna
Tapicerka “oddychająca”

Rączki do prowadzenia
z regulacją wysokości

Zagłówek
standardowy

Koła i hamulce
Hamulce bębnowe dostępne
8”x2” pełne

przy kołach 12” i 24”

6” pełne
22” / 24” ze stopu

22” / 24”

magnezu

szprychowe

8”x2” pneum.

12”

Duży wybór opcji i akcesoriów
■ Podłokietniki z regulacją wysokości

■ „Oddychająca” tapicerka
■ Krótkie podnóżki
■ Aluminiowe podnóżki z regulacją kąta
■ Podnoszone podnóżki
■ Pojedyncza platforma podnóżka
■ Zagłówek

■ Hamulce bębnowe
■ Uchwyt na kroplówkę

■ Koła transportowe

■ Uchwyt do butli z tlenem
■ Uchwyt na kule
■ Stolik uchylny
■ Przedłużenie hamulca ręcznego ■ Pas
■ Plecak
■ Oś dla amputantów
■ Napęd jednostronny
■ Koła antywywrotne

Breezy 300

Breezy 300:
42 cm
44,5 cm
82 cm (Breezy
300R z zagłówkiem)

50,5 cm (24“ koło tylne)

37 /40 /43 /46 /49 /52 cm

Ruedas 12“

AA + 21 cm (24“)
AA + 18 cm (12“)

106 cm
114 cm (Breezy 300R)

95 cm
103 cm (Breezy 300R)

95 cm (do rączek do prowadzenia)
131 cm (Breezy 300R z zagłówkiem)

Specyfikacja techniczna
Szerokość siedziska: 

37 /40 /43 /46/49 /52 cm

Głębokość siedziska::

42 cm

Całkowita długość wózka z 24“ kołami tylnymi: 114 cm (87,5 cm bez podnóżka)
Całkowita długość wózka z 12“ kołami tylnymi:103 cm (76 cm bez podnóżka)

Wysokość siedziska: 50,5 cm (48 cm z 22“ kołami tylnymi i 6“ przednimi)

Kąt siedziska:

3º

Wysokość oparcia:

44,5 cm (82 cm odchylane oparcie Breezy 300R)

Kąt oparcia:

8º

Szerokość siedziska + 21 cm (koła 24”)

Kolor ramy:

Czarny metalizowany, Soczysta zieleń, Szary, Czerwony

Szerokość siedziska + 18 cm (koła 12”)

Zatwierdzona waga użytkownika: 

Szerokość całkowita:

120 kg

Długość całkowita z kołami tylnymi 24: 106 cm (79 cm bez podnóżka)

Maksymalna waga: 

Długość całkowita z kołami tylnymi 12”: 95 cm (68,5 cm bez podnóżka)

Szerokość po złożeniu: 31, 5 cm (z 24“ kołami tylnymi), 33 cm (z 24“ kołami tylnymi)

*Wymiary bazują na modelu Breezy 300, standardowa konfiguracja, szerokość siedziska 40 cm

od 13 ,5 kg (kompletny)*

Tolerancja +/- 1 cm

W celu uzyskania dalszych informacji nt. specyfikacji, opcji i akcesoriów prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia.
Wszystkie informacje mogą być zmienione bez uprzedzenia. Prosimy o kontakt z Sunrise Medical w przypadku jakichkolwiek zapytań.
Jeśli jesteś osobą niedowidzącą ten dokument jest dostępny w formacji PDF na www. SunriseMedical.com lub może być udostępniony na życzenie w dużym
tekście.
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