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SMART

Marco Hopp

46, kørestolsbruger i 25 år.
Aktiv MEYRA bruger i over 10 år.
ledsager.
Uden tvivl - SMART er den perfekte
ber, er
Kombineret med de bedste køreegenska
lidelig.
den ideel til hverdagsbrug og 100% på

TEKNISKE DATA
SMARTS

Sædebredde i mm.

320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520

320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520

Bredde, klar til brug i mm.

500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700

500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700

280 med 0° hjul cambring eller 330 med 3°

280 med 0° hjul cambring eller 330 med 3°

380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500

380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500

Sædehøjde, forrest i mm.

440 – 530

400 – 540

Sædehøjde, bagers i mm.

400 – 530

370 – 530

Samlet højde i mm.

Sædehøjde bagerst + ryghøjde

Sædehøjde bagerst + ryghøjde

Ryghøjde i mm

Variabel fra 250 til 500, +25 mm.

Variabel fra 250 til 500, +25 mm.

ca. 170 – 245

ca. 170 – 245

880 – 1030
(afhængig af rammelængde,
hjulstørrelse og akse position)

880 – 1030
(afhængig af rammelængde,
hjulstørrelse og akse position)

150

150

Egenvægt i kg.

Fra 9,5

Fra 10,5

Total tilladte vægt i kg.

159,5

Fra 160,5

Bredde, sammenklappet i mm.
Sædedybde i mm.

Armlænshøjde i mm
Længde med benstøtter i mm.
Brugervægt i kg.

Transportvægt i kg.
Baghjul i mm. (tommer)

7,4

6,5

600 (24“)
635 (25“)
660 (26“)

560 (22“)
600 (24“)
635 (25“)
660 (26“)

Dimensioner i mm., vægt i kg., hjul i tommer, hastighed i km/t., størrelse tolerance +- 10 mm., forbehold for ændringer i design.

MEYRA SMART

SMART

MEYRA ApS
Støberivej 1
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DEN NYE AKTIV STOL
MED KRYDSRAMME
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DEN NYE AKTIV SERIE
SMART kombinerer letvægt og perfekte
køreegenskaber i et enkelt, dynamisk design. Den er absolut dynamisk og stabil præcis som en moderne krydsrammestol
skal føles. Det kompakte ydre, avancerede
foldesystem og den nemme måde stolen
kan læsses på gør den til den ideelle ledsager i en hver situation. Til hverdag eller
fritid, hjemme eller på farten - SMART
er der for dig. Lev dit liv som DU vil!
Tilgængelig som SMARTF med integreret
fodplade eller som SMARTS med svingbare benstøtter.

r mig til at
Dynamisk og praktisk - SMART hjælpe
k følelse!
blive selvhjulpen. Det er en fantastis

SMART F

SMART S
ACTIVE

DYNAMISK
OG
PRAKTISK
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FARVE
KONCEPT
Det nye farve Koncept på bag- og forhjulene, i

MINIMAL SAMMENFOLDET MAKSIMUM STABILITET

kombination med de mange rammefarver giver
endnu flere muligheder for at skabe din egen

Det optimerede foldesystem på SMART gør stolen

individuelle stol.

ekstrem smal i sammenfoldet stand. Foldesystemet
gør det muligt at folde stolen sammen med én
hånd ligesom den også kun med én hånd nemt og
ubesværet foldes ud igen. SMART står sikkert ved
din side - uanset hvor du er. Det har aldrig været
nemmere selv at læsse stolen i din bil. Baghjulene
kan afmonteres
så stolen bliver

Magnesium hjul i fem farver, lackeret

endnu mere

fælg, nav og drivring

kompakt.

Frog-Leg forhjul i fem farver,
anodiseret aluminiums fælg

RAMMEFARVER

bevægelse SMART kan foldes sammen i én enkelt
det er utrolig simpelt

Titanium grey Lemon reflex Silver metallic

Magic blue

Black star

Yellow

Matt black

Deep black

Blue metallic Red metallic Burgundy red Signal white Green metallic Orange metallic Cross yellow Cross orange

ACTIVE

SIMPLE
SMART
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Kvalitet
og
funktion

Køregeometrien, sædet og ryggen kan alle
finjusteres så SMART forvandles til lige netop
din SMART. Den er letkørt og med en lav
egenvægt - tilsammen parametre for de ideelle køreegenskaber - dynamisk, let at tippe og
perfekt håndtering. Det innovative montage
koncept giver et moderne design kombineret
med integrerede løsninger. Takket være de
mange tilbehørsdele kan stolen tilpasses
individuelt til de forskellige behov som f.eks.
montage af el-motor for brugere med nedsat
muskelfunktion.

De nydesignede fodplader i aluminium er
meget lette, stabile såvel som vinkel- og
dybdejusterbare

Stolens forgafler kan nemt justeres
til den optimale indstilling og sikrer
dermed en perfekt og stabil kørsel

P E R F E K TE KØ R E E G E N S K A B E R
Den her stil har drive Maksimal nydelse

Ekstremt letbetjente bremser takket være nytænkning gør det endnu nemmere at håndtere stolen.
Ideel for tetraplegikere eller andre brugere med
nedsatte kræfter

ACTIVE

Unikke sideplader med integrerede armlæn der kan justeres med
kun én hånd

