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Platinum wózek inwalidzki ze stopów lekkich 
nr katalogowy VCWK9ASZ 

CECHY PRODUKTU: 
• lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej, 
• oparcie na pasach umożliwiających regulację siły napięcia i głębokości, 
• pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem, 
• uchylne do tyłu i demontowalne podłokietniki z regulacją wysokości, 
• uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją kąta pochylenia platformy stóp, 
• pas zabezpieczający pod łydkę, 
• hamulce z regulacją siły docisku, 
• koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu, 
• kółka antywywrotowe uchylne do góry z regulacją wysokości, 
• poduszka gąbkowa montowana na siedzisku, 
• elementy odblaskowe, 
• kieszeń w tapicerce oparcia, 
• możliwość użytkowania przez amputanta, 
• pompka na wyposażeniu (dotyczy wersji wózka z kołami pompowanymi), 
• anatomiczne wyprofilowane rączki do prowadzenia wózka, 
• możliwość regulacji kąta nachylenia siedziska poprzez regulacje ustawień wysokości kół, 
• możliwość regulacji wysokości siedziska, 
• aluminiowe ciągi, 
• możliwość zmiany środka ciężkości poprzez przeniesienie kół napędowych do tyłu, dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera, 
• możliwość zastosowania specjalnego Varioblocka, 
• nowoczesna konstrukcja, 
• możliwość regulacji kąta nachylenia kół przednich, 
• klucze w zestawie, 
• kolor wózka: szampański, kolor tapicerki: czarny (możliwość zdemontowania oparcia tapicerki). 

 
 

ZASTOSOWANIE: 
Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy. 
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Dane techniczne: 

Dopuszczalny ciężar użytkownika 

140 kg  

Rozmiar wózka 16” 17” 18” 20” 

Trwałość wyrobu 5 lat od daty produkcji 

Wysokość wózka 950 mm 

Szerokość siedziska  410 mm 430 mm 460 mm 500 mm 

Szerokość wózka 650 mm 670 mm 700 mm 740 mm 

Maksymalna długość wózka 108 cm 

Głębokość siedziska 400 mm 

Szerokość oparcia  410 mm 430 mm 460 mm 500 mm 

Długość oparcia  430 mm 

Wysokość siedziska 470 mm 

Wymiary wózka po złożeniu  350 x 950 x 800 mm 

Masa wózka 17 ± 5% kg  

Masa wózka bez elementów dodatkowych 15 ± 5% kg 

Minimalny promień skrętu 110º 

Materiał Aluminium, poliuretan, guma 

Rozmiar kół tylnych pompowanych wyposażonych w system szybkiego demontażu 24”,  (średnica 610 mm) 

Rozmiar kół przednich pełnych 8”,   ( średnica 200 mm) 

 


