Katalog s cenikom 2011/2
Cene na vključujejo 8,5 % DDV; veljavnost od 1.2.2012.

Basic

Victory Basic je osnovna in najcenejša izvedba Victory
vozička. Nosilni okvir in škarje ima popolnoma enake kot
standardni Victory voziček. Od standardnih vozičkov pa
se razlikuje v naslednjih elementih: izdelujemo ga v
dimenzijah 41, 43, 46, 48 in 51 cm širine sedeža; v
osnovni izvedbi je vedno le v črni barvi; serijsko in v
osnovni ceni nima sedežne blazine; zadnji pogonski
kolesi in obroča so izdelani iz nylona in brez vgrajenih
hitrih sklopk; proti-prevračalni opori sta dobavljivi z
doplačilom. Opomba: Za vozičke Victory Basic si
proizvajalec dovoljuje pravico občasnih zamenjav
določenih sestavih delov z boljšimi oz. dražjimi. Običajno
so to kovinska pogonska kolesa ali kvalitetnejša
naslonjala za roke (A0020-a ali b). V primeru zamenjave
po naši odločitvi se cena vozička Victory Basic ne
spremeni.

Cena Basic vozička:

269,00 €

A0010 Alternativne barve za Victory Basic:
+ 29,00 €

A0020 Naslonjali za roke (par):
A0040 Protiprevračalni opori (par):
a. Ravni

+ 53,00 €

b. Upognjeni

+ 56,00 €

c. Prestavljeni

+ 69,00 €

d. Dolgi

+ 83,00 €

e. Nastavljiva višina

+ 94,00 €

f. Posebni

+ 71,00 €

Visoki proti-prevračalni opori sta
namenjeni izključno vozičkom, ki
imajo vgrajeno kotno nastavljivo
hrbtišče (A0150).

a. Standard
b. Visoki

+ 10,00 €
+ 20,00 €

A0050 Sedežne blazine:

A0030 Naslonjalo za paralizirano roko:
+ 73,00 €

Naslonjalo za paralizirano roko je zložljivo ter nastavljivo
po višini. Lahko ga namestimo na vsak model Victory
vozička. Njegova odstranljivost je enaka kot pri
standardnih naslonjalih A0020-b.

a. Enostavna
b. Standardna
c. Pediatrična
d. Blazina po naročilu
e. Anti-dekubitusna

+ 13,00 €
+ 29,00 €
+ 107,00 €
+ 200,00 €
+ 307,00 €

A0055 Medkolenska zagozda sedeža:
Medkolenska zagozda sedeža preprečuje nepravilen
položaj nog zaradi
povišanega mišičnega tonusa
(spastičnosti) in preprečuje premik zadnjice po sedežni
površini v naprej. Klin se lahko namesti na trdo sedežno
enoto (A0050d) ali na prečno palico (C004).

+ 99,00 €

A0060 Zadnja kolesa z obroči (par):

a.

b.

c.

a. 20x1-3/8 - 1,70 kg
b. 22x1-3/8 - 1,75 kg
c. 24x1-3/8 - 1,80 kg
d. 24”-Tufo - 1,05 kg
e. 24x1-3/8 - 2,65 kg

d.

e.

87,00 €
91,00 €
103,00 €
186,00 €
136,00 €

f.

g.

f. 24x1 TL - 1,20 kg
g. 24x1-3/8 - 2,25 kg
h. Hitra spojka (par):
i. Okrasna pokrova (par)

127,00 €
143,00 €
26,00 €
57,00 €

A0070 Sprednja kolesa (par):

a. b. c. d.

e.

f.

g.

h.

i.

a. 100x30 PU 17,00 €
b. 125x30 PU 19,00 €
c. 145x32 PU 19,00 €
d. 150x32 PU 20,00 €
e. 180x28 PU 23,00 €

A0080 Razširjena vilica za kolesa* širša od

f. 175x32 PN
g. 200x50 PU-s
h. 200x50 PN
i. 200x50 PU

32 mm (kom)

23,00 €
36,00 €*
37,00 €*
40,00 €*

+ 10,00 €

Za vsa sprednja kolesa, pri katerih je guma širša od
32 mm, je potrebno obvezno nabaviti tudi ustrezni
vilici. Običajni vilici in razširjeni vilici je možno
vgraditi v standardno priključno mesto ali preko
bočne priključitve (A0130).

A0090 Integralni, tri delni in kotno

d. Visoko nastavljivi - proti otekanju nog

nastavljivi podnožnik + 31,00 €

+ 166,00 €

Zadevna podnožnika je
možno namestiti na vsak
Victory voziček in ob
občasno visoko dvignjenih
nogah, zmanjšati ali v
celoti odpraviti otekanje
nog.

Običajne enodelne podnožnike
standardno
vgrajujemo
na
vozičke, ki imajo širino sedeža
55 ali 61 cm. Za te vozičke oz.
enodelne podnožnike zadevno
doplačilo ni potrebno.

A0100 Naslonjala za glavo:
a. Enojno + 86,00 €

Posebne, tri delne podnožnike
pa izdelujemo zaradi lažjega
dviganja in polaganja nog pri
presedanju z vozička.

b. Podnožnik za otroke

Naslon z enojnim nosilcem
je primeren predvsem za
otroške vozičke.

+ 16,00 €

b. Tridelno - nastavljivo po vseh dimenzijah
in celo po širini

+ 140,00 €

Izdelujemo dva različna modela, oba sta nastavljiva po
višini, globini in po kotu.

c. Za enoročno dviganje

+ 10,00 €

Podnožnik za enoročno dviganje
vgrajujemo na vozičke širin: od 38
- vse do 51 cm.
Opomba: Ob osnovni dobavi enojnih
ali dvojnih podnožnikov so osnovni
varnostni pasovi podnožnika vključeni
v prvo dobavo.

Tridelni naslon za glavo je primeren za otroške vozičke in
vozičke za odrasle uporabnike, ki nimajo zanesljivega
nadzora nad položajem glave.

kota navpične osi, kar bistveno spremeni okretnost
vozička za vožnjo v zaprtem prostoru ali poveča
stabilnost vozička za vožnjo po ravnem.

A0110 Varnostni pasovi:

A0140 Udarni blažilci sprednjih koles (par):
+ 19,00 €

a. varnostni pas naslonjala za glavo
b. poševni varnostni pas (pas-rama)
c. varnostni pas za pas voznika
d. dodatni varnostni pas za noge
e. trojni varnostni pas medenice
f. križni varnostni pas
g. varnostni pas za stopala

+ 26,00 €
+ 36,00 €
+ 26,00 €
+ 32,00 €
+ 64,00 €
+ 64,00 €
+ 26,00 €

Blažilci so namenjeni predvsem hitri vožnji na odprtih terenih in blažijo oz. odpravljajo
možnosti vibracije prednjih
koles ter predvsem izboljšajo
možnost premočrtne vožnje po
slabšem ali nagnjenem terenu.

A0150 Kotno nastavljivo hrbtišče:
+ 151,00 €

A0120 Nosilec za prestavitev težišča (par):
+ 48,00 €

Nosilce za spremembo težišča zadnjih koles izdelujemo
zaradi možnosti boljše prilagoditve težišča, kakor tudi
zaradi višine vozička, saj omogočajo tudi spremembo
dimenzij zadnjih koles od 20" na 22" ali 24" brez
spremembe razdalje od tal do sedežne površine. V
standardni izvedbi vozička je običajno 24" zadnje kolo
priključeno s hitro sklopko v srednjo odprtino zadnjega
nosilca.

A0130 Priključitev koles z nastavljivim
kotom (par):

+ 41,00 €

Kotno nastavljivo hrbtišče je dodatek, ki je potreben
nekaterim uporabnikom zaradi stalne ali občasne
potrebe po spremembi kota hrbtenice. Opomba: Ob
kotno nastavljivem hrbtišču je zaradi nevarnosti
vzvratnega prevračanja potrebno naročiti tudi visoki
protiprevračalni opori (A0040).

A0151 Blazinica (za glavo) počivalnika
+ 66,00 €

Bočna priključitev sprednjih koles je možna z uporabo
standardne vilice ali razširjene vilice (A008). Zaradi čim
boljše prilagoditve voznih lastnosti željam uporabnika je
na bočni priključitvi možna sprememba izhodiščnega

A0155 Kotno nastavljivo hrbtišče z
električnim pomikom:

A0165 Bočna pelota

+ 147,00 €

+ 599,00 €

Bočna pelota je dodatek za paciente s težavami v
sedenju ali pomanjkljivim vzdrževanjem ravnotežja.

A0167 Addukcijska pelota kolena (par)
Na sliki je prikazan voziček s PERFORMANCE hrbtiščem. Standardno je opremljen s platnom in vzglavnikom.

Preprečuje bočni odmik kolena.

+ 92,00 €

A0170 Ojačano ogrodje

+ 64,00 €

A0160 Hrbtne blazine:
a. Običajna - 4 cm

+ 67,00 €

Običajna hrbtna blazina je dodatek, ki je zaželen predvsem ob kotno nastavljivem hrbtišču (A0150)

b. Z bočnimi oporami

+ 181,00 €

Hrbtno blazino z mehkimi bočnimi oporami potrebujejo
predvsem težji invalidi, ki ne nadzorujejo položaja hrbtenice na kotno nastavljivem hrbtišču.

c. Povišana (za počivalnik)

+ 131,00 €

Hrbtna blazina za počivalnik je približno dvakrat višja od
običajnega hrbtnega naslona in opremljena z mehkim in
delno nastavljivim naslonom za glavo.

d. S togim vstavkom hrbtišča + 170,00 €
Togi vstavek blazine hrbtišča ima iste efekte kot trdo
naslonjalo toda, ko ga odstranimo, voziček ostane še
vedno zložljiv.

A0163 Ročici naslonjala nastavljivi po
višini

+ 59,00 €

Takšni ročici sta primerni
zlasti za manjše ali
otroške vozičke, ki jih je
zaradi nizkega hrbtišča,
težje potiskati.

Poleg trojnih škarij (A0180), ki jih po naročilu lahko
dobavimo na vseh vozičkih od širine sedeža 41 cm dalje,
je ojačano ogrodje vozička namenjeno uporabnikom z
bistveno povečano telesno težo, ki bi lahko ogrozila
mehansko nosilnost zadnjih nosilcev invalidskega
vozička.

A0180 Trojne škarje vozička

+ 23,00 €

Victory vozički s širino sedeža 51, 55 ali 61 cm so
standardno opremljeni s trojnimi škarjami in za njih
zadevno doplačilo ni potrebno. To doplačilo je potrebno
le za ožje vozičke ob bistveno večji teži uporabnika kot je
navedena v tabeli standardnih karakteristik vozička.

A0190 Spremenjena dolžina okvirjev
(stranic) vozička
+ 136,00 €

a. - do 155 cm b. do 178 cm

+ 34.00 €

Nosilca bergel pritrdimo
za hrbtni naslon in
bergle ostanejo v navpičnem položaju.

c. do 200 cm

Vsak Victory voziček lahko izdelamo s tremi različnimi
dolžinami okvirjev in s tem prilagodimo višini uporabnika.
Standardna dolžina stranic (b.) je izdelana oz. prilagojena višini voznika do 178 cm (b.). Za primer, če je višina
voznika bistveno manjša je potrebno izbrati dolžino
stranice a. in za zelo visoke voznike, višino c. Za podaljšane ali skrajšane stranice ni ob prvem naročilu nobenega doplačila. Ob poznejšem naročilu in spremembi
doline stranice pa je zgoraj navedena cena predelave.

A0200 Blatnika (par):

A0205 Nosilca bergle (zgornji in spodnji):

A0210 Servirna in šolska mizica:
+ 74,00 €

+ 59,00 €

Servirna ali šolska mizica sta v svoji zasnovi identični,
hitro odstranljivi z vozička ter nastavljivi po kotu, globini
in višini. Opomba: namesto iz pleksi stekla izdelano
zgornjo ploščo mizice lahko dobavimo tudi v leseni
izvedbi z ustrezno obdelanimi ali prekritimi zunanjimi
robovi.
Standardni blatnik izdelan iz ABS materiala je sočasno
namenjen naslanjanju roke ob presedanju, saj ob njem ni
primerna uporaba običajnih naslonjal za roke. Takšni
blatniki so primerni predvsem za mlajše uporabnike ali
uporabnike pri športnem in rekreacijskem udejstvovanju.

Pomožni blatnik lahko
namestimo na standardno naslonjalo za
roke.

Servirna mizica - velika

+ 103,00 €

A 0240 Utripajoče zadnje pozicijsko
svetilo:

Standardna mizica + 74,00 €

+ 16,00 €

Za povečanje varnosti invalidov med
gibanjem po odprtih prostorih je to
zelo zaželen pripomoček, saj se
zaradi visoke svetilnosti utripajočih
LED-diod zaznavnost invalida na
vozičku poveča do razdalje ca. 400
m.

A0220 Nakupovalna košarica:
+ 102,00 €

A0250 Sprednja luč za vožnjo ponoči:
+ 27,00 €

Nakupovalna košarica je odstranljiva z nosilnega
ogrodja. Po svojih dimenzijah in kvaliteti pa je izdelana
po standardih običajnih nakupovalnih košaric, ki so v rabi
v večini samopostrežnih trgovin evropskih držav.

A0230 Vzvratno ogledalo z zvoncem:

Za povečanje varnosti invalidov med gibanjem po odprtih
prostorih je to zelo zaželen pripomoček, saj se zaradi
visoke svetilnosti utripajočih LED-diod zaznavnost
invalida na vozičku poveča do razdalje ca. 400 m. Ta
pripomoček je potreben predvsem za invalide, ki se
večkrat gibljejo po odprtih prostorih tudi ob slabši
vidljivosti ali v temi, saj bistveno pripomore k varnosti
vožnje.

+ 19,00 €

A0260 Kolenski varnostni lok: + 54,00 €

Ta praktični dodatek je skoraj nujno potreben vsem
uporabnikom vozička med gibanjem zunaj doma, na
cesti, v trgovinah ali bolj obljudenih prostorih, saj
vzvratno ogledalo omogoči boljšo preglednost za hrbtom
uporabnika, z zvončkom pa invalid opozarja stoječe ali
gibajoče se ljudi na svojo prisotnost.

Namenjen je predvsem močno spastičnim ali drugače
nemirnim otrokom, ki se pogosto nagibajo v naprej.

A0270 Nosilec za kisik ali infuzije:+ 247,00 €
Zložljiv nosilec jeklenke za kisik ali droga za obešanje infuzij
je dodatek, ki ga je možno namestiti na vsak Victory voziček.
Je zložljiv in s tem zelo uporaben tudi za paciente, ki ga ne
potrebujejo vedno ali pa za javno rabo v bolnišnicah ali
domovih ostarelih občanov. V teh ustanovah je posebno
primeren v oddelkih za intenzivno nego ali pa pri službah za
prvo pomoč. Priporočamo ga tudi težjim pljučnim bolnikom ali
bolnikom, ki pogosteje potrebujejo intravenozno prejemanje
hrane ali zdravil.

Na nosilec je možno postaviti in pritrditi različne jeklenke
za kisik ali drog za obešanje infuzij.
Nosilec v aktivnem (levo) in dvignjenem položaju
(desno). Možna je tudi sočasna namestitev dveh
nosilcev.

Standard

Standardna oprema tega izjemnega in lahko zložljivega aluminijastega vozička vsebuje: Lahki Al
pogonski kolesi s hitrima spojkami; Podnožnika, ki sta nastavljiva po dolžini in celo po kotu; Podnožni
plošči nastavljivi po kotu; V nazaj delno ali v celoti odstranljivi naslonjali za roke z zaščitnimi ploščami
iz ABS materiala; Posebno uležajenje prednjih vilic proti vibracijam pri srednje hitri vožnji;
Odstranljivo kompletno hrbtno naslonjalo; Hitro odstranljiva (brez vijačenja) oba platna - sedežno in
platno hrbtnega naslona; Standardno sedežno blazino in kompletno nastavljive in odstranljive
protiprevračalne opore.
Na zgornji sliki je prikazan voziček Victory 41 - Standard, ki ima ob zaskočnih parkirnih zavorah z vso
našteto opremo in ob polni tovarniški garancijski dobi (5 let) priporočeno ceno:

339,00 €

Standard
Victory Standard je osnovni polno opremljen aluminijasti
voziček, vedno z dvojnimi ali celo trojnimi škarjami in
sestavnimi deli prikazanimi na sliki. Barve in natančne
dimenzije dobavljivih vozičkov so prikazane v spodaj
navedeni tabeli. Kompletna specifikacija: Obvezno
dvojne ali trojne škarje s tremi vzdolžnimi in integralnimi
osmi; Nastavljiv kot nosilcev podnožnikov; Nastavljiv kot
podnožnih plošč; Odstranljiva hrbtna naslonjala;
Nastavljivi protiprevračalni opori; Hitro zamenljiva platna
sedeža in hrbtišča; Odstranljiva naslonjala za roke;
Standardna sedežna blazina; Hitre spojke zadnjih koles;
Proti-vibracijski ležaji sprednjih koles; V osmih
standardnih barvah; Možna priključitev veliko dodatne
opreme. Victory invalidski vozički so v zadnjih nekaj letih
nedvomno najzanimivejša novost na področju lahkih in
ultra lahkih zložljivih aluminijastih vozičkov. Popolnoma
nov koncept njihove konstrukcije, izgradnje in
proizvodnje omogočajo skoraj neverjetne možnosti
nastavljivosti, kombinacij in individualnih prilagoditev
potrebam vsakega uporabnika. Patentno zaščiteni spoji
Victory invalidskih vozičkov odpravljajo največjo
pomanjkljivost vseh ostalih aluminijastih vozičkov varjenje spojev vozička.

Širina
sedeža

Model

mm

Globina
sedeža

mm

Zadnja
kolesa

col

Ker ni varjenja, na Victory vozičkih posledično ni
mehčanja materiala nastalega med temperaturnim
popuščanjem, ni deformacij celotne konstrukcije,
življenjska doba in nosilnost pa so nekajkrat povečani.
Modularna konstrukcija Victory vozičkov je izdelana iz
posebno trdnih aluminijastih cevi, z vdelanimi vzdolžnimi
utori. Poleg zagotavljanja optimalnih mehanskih
značilnosti, cevi z utori služijo tudi kot nosilna osnova za
platna vozička, ki jih ob zamenjavi ni potrebno vijačiti.
Nosilca podnožnikov ob snemanju ali namestitvi ni
potrebno sukati v stran kot pri večini klasičnih vozičkov,
to pa močno olajša presedanje na voziček ali z njega.
Izjemna prednost Victory vozičkov je tudi v možnosti
poljubne nastavitve kota nosilcev podnožnikov.
Sprememba kota pa odpravlja nastanek kontraktur,
zmanjšuje možnost dekubitusa in omogoča idealno
prilagoditev lege voznikovih nog. V standardni opremi so
tudi zglobi za poljubno nastavitev kota podnožnih plošč
kar jih ob drugih prednostih uvršča med najbolj
prilagodljive vozičke na tržišču. Naslonjala za roke pri
presedanju sploh ni obvezno odlagati ali snemati,
položimo jih na protiprevračalne opore in med tem lahko
celo vozimo. Protiprevračalne opore, po rahlem pritisku
na varnostni gumb, enostavno zasučemo v naprej.

Sprednja
kolesa

mm

Minimalno
opremljen

kg

Polno
Nosilnost
opremljen vozička

kg

kg

369,00 €
370,00 €
373,00 €
338,00 €
339,00 €
358,00 €
363,00 €
371,00 €
389,00 €
586,00 €
690,00 €

FLIGHT - Letališki voziček za rabo v izjemno ozkih prostorih

535,00 €

Posebne vozičke, primerne za prevažanje invalidov tudi v letalih, smo prvotno razvili in izdelali za domače letališče v
Ljubljani, ki je danes opremljeno z več deset naših vozičkov. Voziček je v celoti zložljiv in ob teži od komaj 10 kg in
nosilnosti do 140 kg, zložen zavzema izjemno malo prostora celo v letalu ali avtobusu. Poleg prevoza skozi ozke
prehode letal ali avtobusov je ob namestitvi obojestranskih razširitvenih plošč sedeža, na tem vozičku možno tudi
dolgoročnejše sedenje.

Voziček za aktivno rabo

Racer

+ 31 do 90 % na ceno vozička Victory Standard

Takšen voziček z znižanim hrbtnim naslonom, blatniki namesto naslonjal za roke, lažjimi pogonskimi kolesi in
prilagojenima sprednjima vilicama ter brez proti-prevratnih opor dobavljamo po ceni, ki je za 31% višja od cene
ustrezno širokega vozička Victory Standard. Običajno je voziček “Racer” za 2,00 - 2,80 kg lažji od ustreznega
vozička s standardno opremo. Izdelujemo ga v 35, 38, 41, 43 in 46 cm širine sedeža.

9,8 do 12,8 kg !
Ultrastrong

Victory počivalnik RELAX

854,00 €

Je v bistvu standarden voziček, ki ima poleg kotno nastavljivega hrbtišča in posebnega naslona za roki tudi povišano
hrbtno naslonjalo z blazinico za glavo, hrbtno prečko naslonjala, varnostna pasova ter visoko nastavljiva podnožnika
proti zatekanju nog.

Na počivalni voziček Victory RELAX je poleg
njegove standardne opreme, možno namestiti
veliko število dodatkov oz. dodatne opreme. Na
sliki levo je prikazana hrbtna blazina s togim
vstavkom, na desni pa se vidita sedežna blazina s
togim vstavkom in medkolenska zagozda. Ob
togem vstavku sedeža je možno naročiti tudi
izvedbo, ki omogoča spremembe oz. nastavitve
kota sedežne površine in sicer, brez ozira na kot
hrbtnega naslonjala.

B - CENE DOPLAČIL ZA POSEBNE
DODATKE ALI PREDELAVE VICTORY
VOZIČKOV:

B0020 Bridge Push

+ 230,00 €

B0010 Victory “Aqua” voziček prilagojen
za uporabo v sladki ali morski vodi
+ 171,00 €

Bridge Push je v bistvu dodatek, ki ga po odstranitvi
zadnjih koles v nekaj sekundah namestimo na standardni
Victory voziček. Namenjen je potiskanju invalida po vseh
vrstah slabih ali posebno mehkih voznih podlagah, kot so
pesek, blato, sneg, travnate in neravne površine itn. Na
zadnjih kolesih je opremljen s parkirnimi zavorami, s
katerimi upravlja spremljevalec. Izdelek je prilagojen za
uporabo v sladki ali morski vodi in ga za rabo na plažah
priporočamo skupaj z vozičkom Victory Aqua (B001).

B0030 Victory voziček za prevoz invalida
ali bolnika
Standard

- 8% od cene vozička Victory

Ob prvi dobavi je možno naročiti tudi Victory voziček, ki
je v celoti prilagojen za rabo v vodi ali celo morski vodi,
saj ima vse kovinske dele, ki podležejo koroziji,
zamenjane s trajno nerjavečimi, vgrajene vodoodporne
ležaje in posebna vodopropustna in hitro sušeča platna.
Tako predelani vozički so izjemno primerni za rabo v
domači kabini za prhanje ali celo za direkten transport
invalida v vodo vse do globine, v kateri lahko samostojno
zaplava.
Po izhodu iz slane vode je priporočljivo, ni pa obvezno,
pranje vozička s čisto sladko vodo. Ob vsakodnevni
uporabi takšnega vozička lastniku priporočamo tudi
dodatni nakup in uporabo hrbtne blazine (A016). Ob
dolgotrajnem sedenju na suhem pa tudi uporabo
standardne sedežne blazine (A005), ki je sestavni del
standardne opreme tudi tako predelanega vozička.

V osnovi je enak vozičku Victory Standard ustrezne
širine, le da so namesto običajnih pogonskih koles zadaj
nameščena 250 - 350 mm velika kolesa s poliuretanskimi
gumami. Parkirna zavora, s katero upravlja spremljevalec, je nameščena zadaj.

B0040

»Amputy« voziček za prevoz
amputiranih oseb = cena vozička Standard

Osnovna razlika je med vozičkom Victory Standard in
vozičkom »Amputy« je v razmerju obremenitve koles in
težišča obremenjenega vozička. Zato na tem vozičku
vedno prestavimo vpetje zadnjih koles v nazaj in po
potrebi to storimo tudi s sprednjimi kolesi.

B0050 Victory za prevoz invalida ali bolnika
+ 212 € k ceni vozička Victory Standard

Na sliki je eden od več sto vozičkov za prevoz bolnika, ki
smo jih dobavili švedskim bolnišnicam. Poleg običajnih
parkirnih zavor je opremljen z visoko kakovostnimi
Mycycle Handmaster bobnastimi zavorami in zavornimi
ročicami na hrbtišču, ki so namenjene spremljevalcu
bolnika ali invalida.

B0060 Pediatrični Victory voziček
+ do 600% na ceno vozička Victory Standard

Med pediatrične Victory vozičke sodijo vozički s
Performance multi nastavljivimi hrbtnimi nasloni,
različnimi anti dekubitus blazinami ali pa kompletno
individualno prilagojene pediatrične školjke nameščene
na prilagojene Victory vozičke, pri čemer so možne vse
vrste nastavitve školjk po globini, višini in kotu.
Konkretna cena je odvisna od natančnih zahtev in potreb
posameznega pacienta.

B0070 Victory GOLIATH

842,00 €

GOLIATH s potrebnimi dodatki je najmočnejši
aluminijasti zložljiv voziček, ki obstaja v svetovni
serijski proizvodnji. Širina njegovega sedeža je 61
cm, trajna dovoljena nosilnost pa kar celih 180 kg !
Vzglavnik na sliki je dodatna oprema (A0100b).

C - CENIK DELOV
Poz.

Koda

Naziv rezervnega dela

Cene so v Eurih

C001
C004
C010
C010
C010
C011
C011
C011
C011
C011
C011
C011
C014
C020

41801 ročaj hrbtnega naslona, komplet
1,72
prečna palica hrbtišča
28,60
33101 znižana cev hrbtnega naslonjala
3,00
33102 cev hrbtnega naslonjala - standard 40 cm 3,29
33103 povišana cev hrbtnega naslonjala
4,00
23402 platno hrbt. naslonjala - standard 41 cm
24,31
23405 platno z natisnjenim logotipom (3 barve)
51,48
23434 znižano platno hrbt. nasl. na 25 - 30 cm
26,46
23480 zvišano platno hrbt. nasl. na 55-65 cm
45,05
hrbtno platno počivalnika 78 cm
56,49
platno hrbtnega naslonjala vodo-propustno 45,76
23465 platno hrbtnega naslonjala z žepom
42,90
32005 ročka vijaka hrbtnega naslonjala
1,43
41303 naslonjalo za roke - ravno
26,50

C020
C020
C020
C020
C021
C021
C022
C023
C030
C030
C030
C040
C041
C041

41309
41315
41316
41321
22211
22214
22205
24005
41415
41401
41431
41701
41702

naslonjalo za roke - upognjeno
naslonjalo za roke - prestavljeno
naslonjalo za roke – dolgo oblazinjenje
naslonjalo za roke – nastavljiva višina
oblazinjenje naslonjala ravno
oblazinjenje naslonjala upognjeno
stranski pokrov naslonjala za roke
zaskočnik naslonjala za roke
sedežna blazina - enostavna
sedežna blazina - standardna
sedežna blazina - pediatrična
parkirna zavora
podaljšan nosilec parkirne zavore
odebeljena ročica parkirne zavore

28,00
34,00
41,50
47,00
6,58
7,72
9,87
3,72
13,00
35,75
107,00
15,73
12,44
1,43

C051 23410
C051 23420
C051 23450
C051
C052 22305
C060 32011
C060 33203
C070 41102
C080 32032
C082 23501
C082 23509
C083 22102
22103
22104
C084 22663
C085 22105
C086 21006
41601
C090 32037
C090
C090
C093 23134
C093 23109
C093 23135
C093 23110
C093 23209
C093 23204
C093 23205
C093 23207
C093 23215
C110 33301
C110 33311
C110 33302
C110 33303

platno sedeža standardno
platno sedeža ojačano
platno sedeža standardno z žepom
platno sedeža vodo-propustno
pokrovček cevi z utorom
stranica vozička - črna
stranica vozička - barvna
primež nosilca podnožnih plošč,kpl
nosilec podnožnih plošč
omejilni trak integralne podnožne plošče
omejilna trakova podnožnih plošč
podnožna plošča brez podaljškov
podaljšek podnožne plošče
zaključna letev podnožne plošče
nosilni vijak omejilnega traku
kotna zagozda podnožne plošče
pritrdilni vijak podnožne plošče
podnožnik kpl. s cevjo
vilica sprednjega kolesa
vilica sprednjega kolesa za kolo 200 x 50
vilica sprednjega kolesa ojačana (200x50)
zračnica 7 x 1 3/4 ( 175 x 40)
plašč 7 x 1 3/4 ( 175 x 40
zračnica 8 x 2 (200 x 50)
plašč 8 x 2 (200x 50)
guma PU 100 x 30
guma PU 125 x 32
guma PU 150 x 32
guma PU 180 x 28
guma PU 200 x 50
škarje dvojne 27 - komplet
škarje dvojne 31 – komplet
škarje dvojne 35 - komplet
škarje dvojne 38 - komplet

25,74
41,47
45,76
42,90
0,45
34,00
49,33
12,16
3,86
31,46
9,30
3,15
0,57
1,00
1,72
0,72
0,86
15,73
8,29
10,00
15,73
4,86
10,00
11,00
14,00
10,73
8,15
8,58
9,30
15,73
50,91
51,19
52,05
52,48

Victory vozičke izdelujemo tudi v veliko izvedbah za otroke:

C110
C110
C110
C110
C110
C110
C110
C110
C120
C121
C121
C131
C131
C131
C132
C132
C132
C132
C132
C133
C133
C133
C133
C133
C133
C133
C133
C133
C133
C133
C133
C133
C133
C150

33304
33305
33306
33310
33307
33309
33308
33312
22303
41202
41203
22607
41104
23031
23015
23013
23032
23033
23152
23151
23101
23113
23114
23104
23102
23115
23216
23217
23213
23218
23219
23116
22202

škarje dvojne 41 - komplet
škarje dvojne 43 - komplet
škarje dvojne 46 - komplet
škarje dvojne 48 - komplet
škarje trojne 51 - komplet
škarje trojne 55 - komplet
škarje trojne 61 - komplet
škarje trojne ojačane - komplet
proti-prevračalni nosilec - integralni
proti-prevračalna opora, standard
proti-prevračalna opora, visoka
hitra spojka
hitra spojka s pušo in matico
distančnik pogonskega kolesa
pogonski obroč 20" - črn
pogonski obroč 22" - črn
pogonski obroč 24" - črn
pogonski obroč 24" z grbinami
pogonski obroč 24" za EVA kolo
zračnica 20 x 1 3/8
zračnica 22 x 1 3/8
zračnica 24 x 1 3/8
zračnica 24 x 1 TL
plašč 20 x 1 3/8
plašč 22 x 1 3/8
plašč 24 x 1 3/8
plašč 24 x 1 TL
guma PU 20 x 1 3/8
guma PU 22 x 1 3/8
guma PU 24 x 1 3/8
guma PU 24 x 1
guma PU 24 x 1 za EVA kolo
guma 24 x 1 EVA siva, pnev.
zadnji ujem sedeža

52,91
53,34
53,77
53,91
67,50
69,78
69,78
87,95
32,46
5,00
10,00
12,44
18,45
1,29
19,45
19,45
18,02
43,19
11,00
7,72
8,00
9,30
9,72
17,30
17,59
17,88
18,88
31,75
34,61
36,04
24,74
21,45
11,87
0,72

D. HANDMASTER pogonski sistemi
Handmaster gonila so le dodatek Victory vozičkom,
namenjena predvsem vožnji na odprtem prostoru, na
strminah, pesku, blatu in vseh drugih voznih podlagah,
po katerih ne morejo voziti niti motorno gnani vozički. Kot
dodatek so idealen pogonski sistem tudi za hemiplegike,
otroke ali odrasle osebe z motnjami v koordinaciji rok, saj
ob manjših tovrstnih problemih delujejo tudi kot zelo
dober terapevtski in rehabilitacijski pripomoček.

Cene so v €
Kuli 2 - 610,00
HM 1/24 - 586,00
RS 2/24 - 750,00
RS 2/22 – 750,00

HM 3/20 - 758,00
HM 3/DIS - 815,00
HM 3/24 - 771,00
RS 3/22 - 987,00
RS 3/24 - 987,00
HM 3/22 - 772,00

Vrsta gonila
Opis gonil
Standardni Handmaster HM 3 je dvoročni pogon z dvema
prestavama v naprej ter dvema za vzvratno vožnjo. V prvi
prestavi je pogonsko razmerje med ročko in kolesom 1:0,6 in
omogoča premagovanje vzponov do 18 %, v drugi prestavi pa
je razmerje med ročko in kolesom 1:2,1, kar omogoča največjo
vozno hitrost do 22 km/h, ter hitrost križarjenja po ravnem
asfaltu do 12,5 km/h, v trajanju celo do nekaj ur. Obe pogonski
kolesi sta opremljeni z bobnastimi zavorami. Izvedba z 22"
kolesi je primerna skoraj za vse vrste terenov, izvedba s 24"
kolesi pa je predvsem namenjena vožnji na odprtih asfaltnih
površinah.
RS 2 je pogonski sistem, ki je podoben standardnemu HM3 z 2
prestavama za vožnjo v naprej, ob možnosti vzvratne vožnje
samo z uporabo pogonskih obročev. V prvi prestavi je
pogonsko razmerje med ročko in kolesom 1:0,6 in omogoča
premagovanje vzponov do 18 %, v drugi prestavi pa je
razmerje med ročko in kolesom 1:2,1 kar omogoča največjo
vozno hitrost do 26 km/h, ter hitrost križarjenja po ravnem
asfaltu do 14 km/h, v trajanju celo do nekaj ur. Obe pogonski
kolesi sta opremljeni z bobnastimi zavorami. Izvedba z 22"
kolesi je primerna za skoraj vse vrste terenov, izvedba s 24"
kolesi, pa je predvsem namenjena vožnji na odprtih asfaltnih
površinah.
RS 3 je pogonski sistem s štirimi prestavami, namenjen
predvsem zelo močnim voznikom za doseganje izjemno
atraktivnih voznih rezultatov v premagovanju velikih razdalj ob
zelo visokih voznih hitrostih Tako kot vsa RS gonila, tudi ta
pogonski sistem nima vzvratne prestave in vzvratno vožnjo
dosegamo s pogonom na pogonske obroče.
Enoročni pogonski sistem HM 1 je namenjen hemiplegikom ali
invalidnim osebam s poškodbo oz. nezmožnostjo uporabe ene
roke. Ima dve vozni prestavi za vožnjo v naprej in dve za
vzvratno vožnjo. V prvi prestavi je potrebno vsega 3 N
(približno 0,3 kg) potisne ali vlečne sile na pogonsko ročico, v
drugi prestavi pa približno 16 N (približno 1,6 kg). Zadnja
kolesa so 24", pogonsko kolo je opremljeno z bobnasto zavoro.
Kuli 2 je centralno nameščen pogonski sistem za vožnjo z eno
ali z obema rokama, dvema voznima prestavama, opremljen z
bobnasto zavoro in pritrdilnim sistemom za paralizirano roko,
katero pacient med vožnjo z zdravo roko simetrično pomika, ter
s tem izvaja njeno masažo in rehabilitacijo. Primeren je za
namestitev na vse MyCycle invalidske vozičke. V prvi prestavi
je potrebno vsega 5 N (približno 0,5 kg) začetne potisne ali
vlečne sile na pogonski ročici in nato le 3,5 N (približno 0,35
kg) za vzdrževanje hitrosti. V drugi prestavi pa je potrebno
približno 22 N (približno 2,2 kg) začetne potisne ali vlečne sile
na pogonski ročici in nato le 17 N (približno 1,7 kg) za
vzdrževanje hitrosti.

Aplikativnost
Zelo primeren za širok spekter invalidnih oseb z najmanj 50 %
ohranjenimi funkcionalnimi karakteristikami motorike in mišičnimi
karakteristikami rok. Glede na vgrajeno funkcijo vzvratnega pogona
je primeren celo za uporabo v zaprtih prostorih, kar je zelo
pomembno, kadar ga uporabljajo invalidi z bistveno oslabljeno
muskulaturo zaradi multiple skleroze, blažjih oblik distrofije, ALS, itd..
V prvi prestavi lahko s tem pogonom, celo srednje močan voznik ,
premaguje vzpone tudi preko 17 %. Ta pogon je namenjen lahkotni
in udobni vožnji na prostem, ob dnevno prevoženih razdaljah do 20
km, pa tudi vsakdanji in stalni uporabi na prostem in v zaprtih
prostorih.

Pogonski sistem DIS (zadnji pogon) ali “Lorch” (sprednji pogon) je
namenjen invalidnim osebam z najmanj 15 % ohranjenimi
funkcionalnimi
karakteristikami
motorike
in
muskulaturnimi
karakteristikami rok. Ta pogon je namenjen predvsem lahkotni in
udobni vožnji na prostem, ob dnevno prevoženih razdaljah do 10 km.

Iz praktičnih primerov rabe dvoročnih HM gonil lahko ugotovimo
veliko terapevtsko vrednost njihove uporabe, saj v mnogih primerih
stalne ali nastajajoče nesimetrije aktivnosti med levo in desno roko,
saj ob močnejšem pogonu ene pogonske ročice, voziček več ne vozi
naravnost temveč zavija v levo ali desno smer. V takšnem primeru in
ob dolgotrajnejši vožnji, podzavest voznika prične sama izvajati
korekcije - vse dokler ne pride do stalne izenačitve potisne sile in
dolžine gibov obeh rok.

HM 1 je namenjen najtežjim primerom hemiplegije, pri katerih so
motorične funkcije ene roke ohranjene vsaj 50 odstotno. Zelo je
uporaben tudi v primeru amputacije ene roke ali težjih mehanskih
poškodb ene možganske hemisfere, ter odsotnosti motorične
koordinacije leve in desne roke. Ta pogonski sistem je predvsem
primeren za vsakodnevno premagovanje velikih razdalj - tudi do 10
km, s poganjanjem samo z eno roko. Navkljub lahkotnem pogonu pa
ta sistem ni primeren za vožnjo na vzponih večjih od 8 %

Kuli 2 omogoča izredno manevriranje v zaprtem prostoru, vožnjo
skozi zelo ozka vrata (ob njegovi uporabi lahko odstranimo pogonske
obroče z zadnjih koles !) in celo zelo uspešno premagovanje cestnih
vzpetin do 14 %, na prostem. Idealen je za hemiplegike, ker poleg
popolne vozne samostojnosti omogoča skoraj idealno masažo in
rehabilitacijo paralizirane roke. Opremljen z dvoročnim ročajem
“Oven”, poleg še boljših voznih karakteristik daje ta pogonski sistem
izredne terapevtske rezultate pri otrocih in odraslih pacientih pri
odpravljanju motoričnih motenj v koordinaciji leve in desne roke.

E. Primeri Handmaster pogonskih sistemov nameščenih na Victory vozičke:
Cene so v €
“Traveller”

Vozički Victory so z dodatno opremo “Mud Bug” primerni za
vožnjo po kakršnemkoli težavnem terenu: pesku, blatu, gozdnih
cestah, travi, kmetijskih površinah in za vožnjo po strminah z
nakloni do 21%. Povprečen voznik paraplegik lahko na mehkem
peščenem terenu dosega hitrosti med 2 in 12 km/h.

“Road Racer”
1.388,00 €
1.509,00 €

Victory “Standard” voziček je opremljen z gonili Handmaster RS3
s 4 prestavami v naprej, kar omogoča lahkotno vožnjo na velike
razdalje. Tako opremljen Victory voziček omogoča povprečno
močnemu paraplegiku, da v enem dnevu prevozi 85 km. Hitrost
križarjenja na asfaltni površini je v povprečju 12 km/h, ob čemer je
poraba energije zelo majhna, prav tako je potrebna majhna moč
rok. Svetovni rekord s takšno opremo je bil dosežen leta 2002 v
Kanadi in znaša 210 km prevoženih v 24 urah - z gonili RS2.

“RR” je posebna izvedba Victory vozička. Pripravljen je za
ekstremno dolge cestne vožnje in opremljen z gonili Handmaster
RS2 oz. RS3, s pomočjo katerih je možno dosegati tudi zelo velike
hitrosti (več kot 30 km/h). Voziček ima znižan hrbtni naslon,
težišče zadnjega kolesa je pomaknjeno v naprej, na sprednja
kolesa so nameščeni antivibracijski stabilizatorji.

“Bridge FWD”

1.545,00 €

“Mud Bug”
1.273,00 €

“Mud Bug” je voziček Victory “Standard” z dodatno opremo.
Sestavljajo jo gonila Handmaster HM3 ali RS2, ki so vgrajena v 20”
oz. 22’’ zadnja kolesa s posebnimi pnevmatikami. Del opreme
predstavlja tudi par sprednjih koles z odgovarjajočimi vilicami.

“Bridge FWD” je priključni sistem za invalidske vozičke s
Handmaster pogonom HM3 na sprednjih kolesih. Tako opremljen
voziček omogoča vožnjo po praktično vseh voznih površinah kot
so pesek, blato, sneg,...; posebnost “Bridge FWD” pa je v
enostavni vožnji prek ovir - zaradi namestitve velikih pogonskih
koles na sprednjem delu vozička se namreč invalidski voziček
dobesedno povzpne preko ovire. Pogon na sprednjih kolesih pa
hkrati omogoča tudi lažje manevriranje z invalidskim vozičkom,
celo v manjših, zaprtih prostorih. Zaradi enostavne uporabe ga
priporočamo tudi invalidnim osebam, ki imajo zmanjšano moč rok.

vožnjo v naprej in dve za vzvratno vožnjo. V prvi prestavi je
potrebno vsega 3 N (približno 0,3 kg) potisne ali vlečne sile na
pogonsko ročico, v drugi prestavi pa približno 16 N (približno
1,6 kg). Zadnja kolesa so 24", pogonsko kolo je opremljeno z
bobnasto zavoro.

“Kuli 2”

1.011,00 €

1.059,00 €

KULI, s pogonom z eno samo roko (v primerjavi z dvojnim
pogonskim obročem ali invalidskim vozičkom z enim
pogonskim obročem in nogo na tleh), poveča učinkovitost
vožnje tudi do 20–krat! Minimalni premik pogonske ročke, ki je
potreben za premikanje pogonskega kolesa ni mehansko
omejen, saj je voziček mogoče premikati že z zelo kratkimi gibi
ročice in znotraj kotnega področja, ki vozniku najbolj odgovarja.
S sukanjem ročice v levo ali desno spreminjamo smer vožnje.
Kadar obrnemo ročico za več kot 90° in hkrati nadaljujemo z
izvajanjem pogonskih gibov, dosežemo vzvratno premikanje
vozička. Ideja KULI-ja, je prenesti gibe zdrave roke, potrebne
za vožnjo in krmiljenje, na njegovo pasivno – paralizirano roko.
Na ta način se poleg vaj za mišice paralizirane roke omogoča,
da možgani sočasno dobivajo pasivne - povratne električne
signale iz obeh rok in sicer popolnoma sinhronizirano. Ta
izreden učinek v mnogih primerih stimulira regeneracijo in
nastanek novega kontrolnega motoričnega centra, kajti pri
običajni rehabilitaciji možganom primanjkuje podatkov o tem,
“kaj naj storijo” s pasivnimi električnimi signali, ki jih dobivajo iz
paralizirane roke. Da bi dosegli opisani učinek, je zgornji del
pogonske ročice opremljen s prosto vrtljivim nastavkom,
imenovanim Goba. Na paralizirano roko oblečemo posebno
oblikovano rokavico, ki jo pritrdimo na prosto vrtljivo Gobo. Na
ta način paralizirana roka stalno sledi gibom zdrave roke, ki
vozi in upravlja z vozičkom.

“HM 1/24”
HM 1 je namenjen najtežjim primerom hemiplegije, pri katerih
so motorične funkcije ene roke ohranjene vsaj 50 odstotno.
Zelo je uporaben tudi v primeru amputacije ene roke ali težjih
mehanskih poškodb ene možganske hemisfere, ter odsotnosti
motorične koordinacije leve in desne roke. Ta pogonski sistem
je predvsem primeren za vsakodnevno premagovanje velikih
razdalj - tudi do 10 km, s poganjanjem samo z eno roko.
Navkljub lahkotnem pogonu pa ta sistem ni primeren za vožnjo
na vzponih večjih od 8 %. Enoročni pogonski sistem HM 1 je
namenjen hemiplegikom ali invalidnim osebam s poškodbo oz.
nezmožnostjo uporabe ene roke. Ima dve vozni prestavi za

“Bridge Lorch”
“Bridge Lorch” je posebna izvedba vozička, kjer so na ogrodje
vozička “Light” nameščena Handmaster gonila HM3 s pogonom
na sprednja kolesa. Posebej je prirejen za uporabo invalidnim
osebam z najtežjimi oblikami genskih okvar zgornjih okončin.
Pogon na sprednja kolesa omogoča vožnjo po praktično vseh
voznih površinah kot so pesek, blato, sneg,...; prav tako
omogoča vožnjo preko večjih ovir, saj se sprednji kolesi
dobesedno povzpneta preko ovire. Podaljšane in prilagojene so
tudi pogonske ročke Handmaster gonil in parkirne zavore. Kljub
temu, da je takšna izvedba invalidskega vozička namenjena
invalidnim osebam z zelo hudimi genskimi okvarami rok, je
vožnja enostavna in ne zahteva velike moči voznika, zaradi
pogona na sprednjih kolesih pa je enostavno tudi manevriranje.
Hitrost dosežena s to izvedbo vozička in priklopnega sistema
“Bridge” je 2 km/h.

1.546,00 €

.

Gospod Gotthilf iz Tübingena, BRD pravi, da se zaveda, da je LORCH edini voziček z ročnim
pogonom na svetu, ki ga on ali njemu podobni najtežji invalidi, lahko uspešno poganjajo !

F: Dodatni elektromotorni pogonski sistemi
Podobnosti med električnimi vozički drugih proizvajalcev
in MY-E pogoni so le navidezne, tehnično in po svojih
karakteristikah pa so razlike značilne in velike.
Najpomembnejša razlika pa izhaja iz dejstva, da za razliko
od drugih proizvajalcev, ne uporabljamo polžne reduktorje,
ki povzročajo tudi do 65 % veliko pogonsko izgubo. Druga
razlika je v konceptu uporabe posebnih akumulatorjev, saj
imajo naši vozički vgrajeno večje število (10 ali celo 20)
akumulatorjev manjše kapacitete in se pri polnjenju še
posebej pa pri praznjenju vsi akumulatorji medsebojno
izenačujejo in tako ne prihaja do njihovih hitrih okvar.
Pogonski sistem Bled je izdelan predvsem kot motorni
pogon za najtežje invalide, ki se ne morejo poganjati z
vozičkom na ročni pogon. Kompleten pogonski sistem je
zelo lahek in izjemno hiter. Z lahkoto ga snamemo z
vozička (brez uporabe orodja) in na voziček namestimo
običajna pogonska kolesa. Podvozje vozička in okvir s
sedežem sta enostavno in hitro ločljiva in celoten voziček
v dveh delih lahko damo v osebno vozilo.

MY-E Bled2 je univerzalen voziček primeren
za samostojno vožnjo ali vožnjo s spremljevalcem. Hitrost 6,5 km/h, doseg 35 km.

MY-E pogoni za Victory vozičke:
MY-E Bled 1
MY-E Bled 2
MY-E Bled 3
MY-E Bled 4

1.817,00 €
2.712,00 €
3.210,00 €
4.147,00 €

MY-E
Bled
1
je
posebna
izvedba
električnega pogona za
vse otroške Victory
vozičke širin: 27, 31, 35
in 38 (cm). Njegov
namen je olajšati potiskanje vozička spremljevalcu
zelo
težkega
invalida, ki ne zmore
samostojen pogon ali
samostojna in varna
vožnja otroka.

MY-E Bled 3 je izjemen standarden voziček s
hitrostjo 7,5 km/h in dosegom od najmanj 40 km.

V opisani konfiguraciji vozička s pogonom MY-E Bled 1 je
možno z enim polnjenjem prevoziti okoli 25 km razdalje ob
hitrosti od 4 - 5 km/h. Seveda pa je ob povečanju kapacitete
akumulatorja možno povečati doseg tudi do 45 km, maksimalno
hitrost pa lahko povečamo do 7 km/h.
Posebnost vozička MY-E Bled 2 je v zadnjih dvižnih stopalkah
na katere spremljevalec lahko stopi in se med prevozom tudi
sam prevaža z vozičkom.
Za vse naše vozičke z Bled pogoni in širinami od 35 do 61 cm,
izdelujemo tudi večje število uporabnih in koristnih dodatkov:
električne dodatke za spremembo kota sedeža in hrbtnega
naslona, elektromehanske vzpenjalnike na pločnik, zložljive in
montažne strehe proti dežju in soncu, dodatke za vožnjo po
snegu ali pesku, prikolice za zdravega spremljevalca, itn..

MY-E Bled 4 je resnična cestna ''križarka'' med električnimi
vozički s štiri polnimi motorji, hitrostjo 11 km/h in dosegom
65 km.

MY- E Goliath

4.261,00 €

Standardna širina sedeža 61 cm in standardna nosilnost do 160 kg so osnovne značilnosti tega vozička, ki po svojih zunanjih
dimenzijah ne presega širine 70 cm. To pomeni, da tudi pri največji širini sedeža s tem vozičkom lahko peljemo skozi najožja
standardna vrata. Seveda, za doplačilo, je možno povečati nosilnost tudi do 185 kg, pri tem je voziček še vedno zložljiv,
pogonski del pa je lahkotno in hitro snemljiv. Obstajata dve izvedbe motorja, ki jih dobavljamo na tem vozičku: Posebne
motorje vgrajene v sama pogonska kolesa ali naše standardne motorje kakršne vgrajujemo v voziček Bled 2. V obeh primerih
so motorji skupaj z akumulatorji hitro odstranljivi z vozička. Voziček MY-E Goliath izdelujemo s standardnimi platni ali s trdim
vstavkom sedeža in hrbtnega naslona,

Maksimalna hitrost tega vozička je 6,5 km/h in je lahko opremljen z najmanj 29 Ah/24 V, kar mu bistveno zmanjša težo, ali
standardno z akumulatorji kapacitete 43 Ah, s katerimi ima avtonomijo do 30 km.
Za vse naše vozičke z MY-E pogoni izdelujemo večje število uporabnih in koristnih dodatkov: Električne dodatke za
spremembo kota sedeža in hrbtnega naslona, elektromehanske vzpenjalnike na pločnik, zložljive in montažne strehe proti
dežju in soncu, dodatke za vožnjo po snegu ali pesku itn..

