
Doskonałe właściwości 

w terenie i optymalne możliowści 

w pomieszczeniach zamkniętych.



Doskonała manewrowalność oraz stabilność na nierównych nawierzchniach SIGMA 

uzyskała dzięki nowoczesnemu aktywnemu zawieszeniu. Przednie i tylne koła w sposób 

płynny poddają się nierównościom utrzymują stały kontakt z nierównym podłożem  i 

pozwalają sprawnie je pokonywać. 

Wózek charakteryzuje się fantastycznymi osiągami. 

l Mocne baterie 80Ah gwarantują w optymalnych warunkach zasięg nawet do 35 km.

l Silniki standardowe 220 W zapewniają odpowiednią moc w podróżowaniu w 

warunkach terenowych , a opcjonalnie 350W szybkość 10 km/h.

l Napęd na centralne koło jest doskonałym rozwiązaniem dla osób , które 

wymagają aby ich wózek w pomieszczeniach zamkniętych podczas 

manewrowania zajmował jak najmniejszą przestrzeń. Centralne koło 

napędowe pozwala obracać się w osi wózka. 

lNiewielkie rozmiary podwozia pozwalają poruszać się swobodnie w wąskich 

korytarzach i windach. 

lŁatwiejszy transfer z wózka i na wózek dzięki wysokości ramy siedziska od 

podłoża 43,5 cm.

NIEZAWODNOŚĆ, JAKOŚĆ , TRWAŁOŚĆ, KOMFORT

...NA ZEWNĄTRZ

...DO WEWNĄTRZ
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Opcjonalnie

0° - 30°

0° - 50°

...ESTETYKA
SIGM-ę oferujemy w bogatej gamie kolorystycznej.

Każdy znajdzie odbicie swojego indywidualnego gustu. 

...WYDAJNOŚĆ

... wiele innych kolorów.

Prosty i bardzo wydajny:

l    Intuicyjny,

l    ergonomiczny,

l    bardzo mała siła nacisku , tylko 190 g,

l    umożliwia jednoczesną jazdę i regulację fotela,

l    bezprzewodowa łączność ze smartfonem i tabletem.

Adaptacja do różnych rodzajów nawierzchni:

l    LINX adaptuje napęd do różnych nawierzchni , po których 

porusza się wózek nawet przy niskiej prędkości. Sterownik w 

sposób ciągły analizuje warunki i adaptuje się do nich. Zwiększa 

się w ten sposób kontrola nad wózkiem nawet w przypadku 

ruszania na cienkim dywanie.

Niezawodność i zaufanie

l    LINX  analizuje pracę obu silników niezależnie i dokonuje 

ciągłej kompensacji. Jazda staje się komfortowa i pewna.



SIGMA jest wózkiem w pełni konfigurowalnym. Można 

go wyposażyć w całą gamę opcji dodatkowych , które

spełnią oczekiwania i indywidualne wymagania

użytkownika. SIGMA jest konstrukcją bezkompromisową.

Spraw aby wózek spełniał twoje oczekiwania! 

...KONFIGUROWALNOŚĆ
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