Enjoy mobility.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

B+B Philosophy

Αγαπητοί συνεργάτες,

Με χαρά σας παρουσιάζουμε τη νέα σειρά αμαξιδίων υψηλών
προδιαγραφών του Γερμανικού οίκου Β + Β (Bischoff & Bischoff ).
Η B + B ανήκει στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως και είναι Νο1
σε πωλήσεις αμαξιδίων στην απαιτητική αγορά της Γερμανίας.
Τα κύρια πλεονεκτήματα των προϊόντων της είναι η απαράμιλλη
ποιότητα κατασκευής, οι συνεχείς καινοτομίες, η πληθώρα επιλογών
σε πρόσθετο εξοπλισμό, το design και η πολυετής εγγύηση καλής
λειτουργίας.

Όλα τα προϊόντα διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά
ποιότητας (CE, ISO 9001, ISO 13485) και καλύπτουν επιπρόσθετα
όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που επιβάλλει η αυστηρή
Γερμανική νομοθεσία.

Enjoy mobility.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ
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S-ECO 300 | Standard

Η standard πρόταση ποιότητας για χρήση σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Χάρη στον ολοκληρωμένο του εξοπλισμό, το S-ECO 300 αποτελεί την καλύτερη επιλογή για χρήση σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με 6 επιλογές πλάτους καθίσματος (standard έκδοση 46 cm),
συμπαγείς τροχούς PU, υποπόδια περιστρεφόμενα μέσα και έξω με ανατομικές λαβές και ρυθμιζόμενους
βραχίονες, ακόμα και η standard επιλογή προσαρμόζεται άνετα στις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.
Διατίθεται και με μεσαίους οπίσθιους τροχούς 12΄΄.
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S-ECO 300 | Standard
Ρύθμιση ύψους καθίσματος

Γρήγορα αποσπώμενοι τροχοί

Ανατομική λαβή υποποδίου

Έκδοση XL
Mέγιστο βάρος χρήστη 170 kg

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά κατά μήκος

Διατίθεται και με μεσαίους τροχούς 12΄΄

Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Aτσάλι
• Πλάτος καθίσματος 46 cm / Βάθος 42 cm
• Ύψος καθίσματος εμπρόσθιο 51 cm / οπίσθιο 49 cm
• Ύψος πλάτης 40 cm
• Nylon κάθισμα και πλάτη
• Οπίσθιος τροχός 24΄΄ x 13/8΄΄ PU Quick Release
• Εμπρόσθιος τροχός 8΄΄ x 11/4΄΄ PU (200 x 50 mm)
• Δυνατότητα επέκτασης μεταξονίου
• Πλαϊνά γραφείου ανυψούμενα με ρυθμιζόμενο μαξιλάρι κατά μήκος
• Αφαιρούμενα υποπόδια με ανατομική λαβή
• Υποπόδια περιστρεφόμενα μέσα και έξω
• Ρύθμιση ύψους καθίσματος
• Πιατίνια υποποδίου με ιμάντα στερέωσης
• Λειτουργικό φρένο
• Ανακλαστικά φωτάκια
• Αντλία φουσκώματος
• Σετ εργαλείων
• Χρώμα πλαισίου: Γκρί

Extra εξοπλισμός
• Πλάτος καθίσματος 37 / 40 / 43 / 49 / 52 cm (στην έκδοση XL 52 / 55 / 58 cm)
• Ύψος καθίσματος εμπρόσθιο 47 / 49 cm
• Ύψος καθίσματος οπίσθιο 44 / 46 cm
• Μαξιλάρι καθίσματος 37 - 52 cm
• Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο
• Πλαϊνά ρυθμιζόμενα κατά ύψος
• Ανυψούμενα και ρυθμιζόμενα υποπόδια
• Ενιαίο υποπόδιο
• Κίνηση με το ένα χέρι
• Στήριγμα ακρωτηριασμένου ποδιού
• Φουσκωτοί τροχοί
• Προστατευτικό ακτινών τροχού (διαφανές)
• Επέκταση λαβής φρένου
• Φρένα συνοδού
• Ροδάκια αποφυγής ανατροπής
• Κιτ μεταφοράς
• Ζώνη ασφαλείας standard ή XL
• Θήκη μπαστουνιού
• Τσάντα Apino Citybag / Apino Backpack
• Χειρολαβές συνοδού ρυθμιζόμενες κατά ύψος
•Tραπεζάκι αμαξιδίου (πλαστικό διαφανές)

Κωδικός

18.50.02.0106

Κωδικός XL-έκδοση

18.50.02.3036

18.4 kg
22.8 kg
Περισσότερες πληροφορίες για τον extra εξοπλισμό
στην ιστοσελίδα μας

www.alfacare.gr

65 cm
72 cm

103 cm
109 cm

87 - 90.5 cm
87 - 91 cm

125 kg
170 kg
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PYRO START PLUS | ελαφρού τύπου

Μεγαλύτερη άνεση και ποιότητα ζωής
Το PYRO START PLUS είναι το αμαξίδιο ελαφρού τύπου της B + B. Με συνολικό βάρος μόνο 14,2 kg και
πολλές πρόσθετες επιλογές, αποτελεί το ιδανικό αμαξίδιο για να απολαύσετε την κίνηση στην καθημερινότητά
σας. Διαθέτει ρύθμιση των πλαϊνών κατά μήκος και ύψος και των υποποδίων κατά μήκος και γωνία.
Με 6 επιλογές πλάτους καθίσματος (standard 46 cm) και ρύθμιση βάθους καθίσματος από 40 - 44 cm.
Διατίθεται και με μεσαίους οπίσθιους τροχούς 12΄΄ .
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PYRO START PLUS | ελαφρού τύπου

Ρυθμιζόμενη γωνία εμπρόσθιου τροχού

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά κατά μήκος και ύψος

Ρυθμιζόμενα πιατίνια υποποδίων

Διατίθεται και με μεσαίους τροχούς 12΄΄

Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Aλουμίνιο
• Πλάτος καθίσματος 46 cm / Βάθος 42 cm
• Ύψος καθίσματος εμπρόσθιο 50 cm / οπίσθιο 47.5 cm
• Ύψος πλάτης 42 cm
• Πλάτη με εργονομική καμπύλη σπονδυλικής στήλης
• Nylon κάθισμα και πλάτη
• Οπίσθιος τροχός 24΄΄x 1 3/8 ΄΄ PU Quick Release
• Εμπρόσθιος τροχός 8΄΄ x 1 1/4 ΄΄ PU
• Πλαϊνά γραφείου ανυψούμενα και ρυθμιζόμενα (μήκος και ύψος)
• Δυνατότητα επέκτασης μεταξονίου
• Υποπόδια περιστρεφόμενα μέσα και έξω
• Πιατίνια υποποδίου ρυθμιζόμενα με ιμάντα στερέωσης
• Λειτουργικό φρένο
• Ανακλαστικά φωτάκια
• Σετ εργαλείων
• Χρώμα πλαισίου: Ασημί μεταλλικό / Μπλέ μεταλλικό
Περισσότερες πληροφορίες για τον extra εξοπλισμό
στην ιστοσελίδα μας

www.alfacare.gr

Εxtra εξοπλισμός
• Πλάτος καθίσματος 37 / 40 / 43 / 49 / 52 cm
• Ύψος καθίσματος εμπρόσθιο 42,5 / 45 / 47,5 cm
• Ύψος καθίσματος οπίσθιο 40,7 / 42,7 / 44,9 cm
• Μαξιλάρι καθίσματος πλάτους 37 - 52 cm
• Βάθος καθίσματος 40 / 44 cm
• Πλαϊνά ρυθμιζόμενα κατά ύψος
• Κίνηση με το ένα χέρι
• Στήριγμα ακρωτηριασμένου ποδιού
• Φουσκωτοί τροχοί
• Εμπρόσθιος τροχός PU 200 x 50 cm
• Επέκταση λαβής φρένου
• Φρένα συνοδού
• Ροδάκια αποφυγής ανατροπής
• Ζώνη ασφαλείας standard
• Θήκη μπαστουνιού
• Τσάντα Apino Citybag / Apino Backpack
• Tραπεζάκι αμαξιδίου (πλαστικό διαφανές)

Κωδικός

14.2 kg

18.50.02.2115

66 cm

100 cm

86 - 94 cm

125 kg
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S-VR | ειδικού τύπου

Ρυθμιζόμενη πλάτη μέχρι 82°

Σύστημα αποκλεισμού πτώσης

Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Aτσάλι
• Πλάτος καθίσματος 44 cm / Βάθος 42 cm
• Ύψος καθίσματος 48 cm
• Γωνία πλάτης 4°
• Ύψος πλάτης 43 / 85 cm
• Μηχανική ρύθμιση ανάκλισης πλάτης από -4° έως + 30° / + 82°
• Υφασμάτινο στήριγμα αυχένα ρυθμιζόμενο σε ύψος και αποσπώμενο
• Κάθισμα και πλάτη βινυλίου, μαύρο
• Οπίσθιος τροχός 24΄΄x 13/8΄΄ PU Quick Release
• Εμπρόσθιος τροχός 200 x 50 mm PU
• Αποσπώμενα πλαϊνά με ρύθμιση κατά μήκος
• Ανυψούμενα υποπόδια με ρύθμιση κατά μήκος
• Υποπόδια περιστρεφόμενα εξωτερικά, ρυθμιζόμενα και αποσπώμενα
• Λειτουργικό φρένο
• Ζώνη ασφαλείας
• Ροδάκια αποφυγής ανατροπής
• Αντικλεπτικό σύστημα
• Χρώμα πλαισίου: Ανθρακί μεταλλικό

Η standard επιλογή στα
αμαξίδια ειδικού τύπου.
Ιδανικό για άτομα που
χρειάζονται αυξημένη
φροντίδα.
Κωδικός

26.8 kg
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18.50.02.5039

70 cm

128.5 cm

92 -128 cm

120 kg

PROTEGO | ειδικού τύπου

Ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος
από 0 - 15°

Ανυψούμενα και ρυθμιζόμενα
υποπόδια

Ρυθμιζόμενη πλάτη κατά ύψος

Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης
από 0 - 44°

Ρυθμιζόμενο μαξιλάρι
για τα γόνατα

Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Aτσάλι
• Πλάτος καθίσματος 44 - 46.5 cm / Βάθος 42 - 48 cm
• Ύψος καθίσματος 43 cm (χωρίς το μαξιλάρι)
• Ύψος πλάτης 55 - 69 cm
• Γωνία ανάκλισης καθίσματος 0 -15°
• Κάθισμα και πλάτη από Dartex, Γκρι σκούρο
• Εργονομική πλάτη με στήριξη στη σπονδυλική στήλη
• Ρύθμιση γωνίας πλάτης 0 - 44°
• Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο κατά ύψος, βάθος, γωνία και πλευρικά
• Πρόσθετο μαξιλάρι καθίσματος
• Οπίσθιος τροχός 24΄΄x 1 3/8΄΄ PU Quick Release
• Εμπρόσθιος τροχός 7΄΄ x 45 mm PU
• Αποσπώμενα πλαϊνά με επένδυση dartex και ρύθμιση κατά ύψος & βάθος
• Μαξιλάρια για τα γόνατα και τις κνήμες
• Ανυψούμενα υποπόδια με ρύθμιση γωνίας και μήκους
• Πιατίνια υποποδίου με ρυθμιζόμενη γωνία
• Λειτουργικό φρένο
• Ροδάκια αποφυγής ανατροπής
• Ανακλαστικά φωτάκια
• Χρώμα πλαισίου: Ασημί
Περισσότερες πληροφορίες για τον extra εξοπλισμό
στην ιστοσελίδα μας

www.alfacare.gr

Αποσπώμενα και ρυθμιζόμενα
πλαϊνά κατά ύψος και βάθος

Νέα γενιά στα αμαξίδια
ειδικού τύπου. Μοναδική
λειτουργικότητα και
ποιότητα κατασκευής.
Κωδικός

έως 30.8 kg

50.45.07.2028

63-66,5 cm

121 cm

98 cm

130 kg
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BX11 | active

Περιστρεφόμενα υποπόδια

Ρυθμιζόμενο σύστημα ιμάντων

Ρύθμιση καθίσματος κατά ύψος

Προστατευτικό ρούχων

Πτυσσόμενο με διπλά ψαλίδια

Αποσπώμενο υποπόδιο

χρώμα επιλογής καθίσματος

Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Aλουμίνιο
• Πλάτος καθίσματος 42 cm / Βάθος 42 cm
• Ύψος καθίσματος εμπρόσθιο 50 - 56 cm
• Ύψος καθίσματος οπίσθιο 42 - 58 cm
• Γωνία καθίσματος ρυθμιζόμενη 0-17°
• Υφασμάτινο κάθισμα και πλάτη με θήκη
• Ρυθμιζόμενο κάθισμα αεριζόμενο και πλάτη με σύστημα
αυτοκόλλητων ιμάντων
• Οπίσθιος τροχός φουσκωτός 24΄΄, 20 ακτινών, Quick Release
• Oπίσθιος τροχός αγωνιστικού τύπου
• Εμπρόσθιος τροχός 150 x 30 mm ρυθμιζόμενος (κατά 2 cm)
• Πλαϊνά αλουμινίου με προστασία για τα ρούχα
• Λειτουργικό φρένο χρήστη
• Ανακλαστικά φωτάκια
• Αντλία φουσκώματος
• Σετ εργαλείων
• Χρώμα πλαισίου: Τιτάνιο

Ειδικά σχεδιασμένο
για δραστήριους
ανθρώπους. Μοναδικά
χαρακτηριστικά και
λειτουργίες.
Κωδικός

14.8 kg
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18.50.03.0XXX

53 - 69 cm

93 cm

82 - 97 cm

135 kg

REVOLUTION R1 | adaptive

Ρυθμιζόμενο υποπόδιο

Ρύθμιση γωνίας camber
0°, 1°, 3°

Ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος
36 - 46 cm

Τηλεσκοπικά ψαλίδια
Ρύθμιση πλάτους από 32 - 46 cm

Ρυθμιζόμενη γωνία εμπρόσθιου
τροχού έως 17°

Ρύθμιση ύψους καθίσματος
42 - 52 cm (6 επίπεδα)

χρώμα επιλογής καθίσματος

Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Aλουμίνιο
• Πλάτος καθίσματος 32 - 46 cm
• Ύψος καθίσματος εμπρόσθιο 50 - 56 cm
• Ύψος καθίσματος οπίσθιο 42 - 52 cm
• Βάθος καθίσματος 36 - 46 cm
• Γωνία καθίσματος ρυθμιζόμενη 0-17°
• Ρυθμιζόμενο κάθισμα και πλάτη με σύστημα αυτοκόλλητων ιμάντων
• Οπίσθιος τροχός φουσκωτός 24΄΄, 20 ακτινών, Quick Release
• Oπίσθιος τροχός αγωνιστικού τύπου
• Εμπρόσθιος τροχός 140 x 40 mm ρυθμιζόμενος (κατά 2 cm)
• Πλαϊνά αλουμινίου με προστασία για τα ρούχα
• Κατώτερο μήκος υποποδίου 45 - 55,5 cm (ρυθμιζόμενο)
• Πτυσσόμενο πιατίνι υποποδίου, ρυθμιζόμενο κατά ύψος, βάθος και γωνία
• Λαβές συνοδού ρυθμιζόμενες κατά ύψος (εώς 15 cm)
• Αντλία φουσκώματος
• Σετ εργαλείων
• Χρώμα πλαισίου: Ασημί μεταλλικό

Η επανάσταση στο
σχεδιασμό αμαξιδίων.
Νέο, ευέλικτο,εργονομικό.
Προσαρμόζεται ιδανικά
σε κάθε χρήστη.
Κωδικός

14.5 kg
Περισσότερες πληροφορίες για τον extra εξοπλισμό
στην ιστοσελίδα μας

www.alfacare.gr

18.50.03.0159

49 - 65 cm

93 cm

82 - 97 cm

125 kg
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TS - 1 | αμαξίδιο τουαλέτας

Κάθισμα εύκολα καθαριζόμενο

Φρένα στους πίσω τροχούς

Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Ατσάλι
• Κάθισμα αφρολέξ
• Αποσπώμενη πλάτη
• Διαστάσεις καθίσματος 42 x 45 cm
• Διαστάσεις ανοίγματος δοχείου 26 x 22.5 cm oval
• Ύψος καθίσματος 50 cm
• Χρώμα πλαισίου: Γκρι

Κωδικός

12.6 kg

18.46.02.0044

56 cm

93.5 cm

96 cm

120 kg

TS - 200 | αμαξίδιο τουαλέτας

Ανυψούμενα πλαϊνά

Αποσπώμενη πλάτη

Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Ατσάλι
• Κάθισμα αφρολέξ
• Αποσπώμενη πλάτη
• Περιστρεφόμενα υποπόδια και πλαϊνά
• Διαστάσεις καθίσματος 42 x 45 cm
• Διαστάσεις ανοίγματος δοχείου 26 x 22.5 cm oval
• Ύψος καθίσματος 50 cm
• Χρώμα πλαισίου: Γκρι
Κωδικός

12.2 kg
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18.46.02.0048

55 cm

80 cm

96 cm

120 kg

Mαξιλάρι Κατακλίσεων C-COMB
συστημα αντιμετώπισης ελκών κατακλίσης
Όσο περισσότερο περιορίζει τις κινήσεις του ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο
κίνδυνος εμφάνισης ελκών κατάκλισης. Εξαιτίας της μεγάλης & συνεχούς πίεσης σε ένα
συγκεκριμένο σημείο του σώματος, εμφανίζον ται έλκη κατάκλισης. Αυτό συμβαίνει συνήθως
όταν ξαπλώνουμε ή καθόμασ τε σ το ίδιο σημείο. Οι ισ τοί δεν εφοδιάζον ται επαρκώς με
α ί μ α , μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α ν ε κ ρ ώ ν ο υ ν τ α κ ύ τ τ α ρ α τ ο υ δ έ ρ μ α τ ο ς . Γι α τ ο υ ς π α ρ α π ά ν ω λ ό γ ο υ ς ,
η π ρ ό λ η ψ η ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ η γ ι α τ ο υ ς χ ρ ή σ τ ε ς α μ α ξ ι δ ί ω ν.

C-Comb
Συνδυασμός αφρολέξ - gel
(visco-elastic) κατάλληλο για
υπέρβαρα άτομα

C-COMB

• Συνδυασμός από visco - elastic και αφρώδες gel
• Λεπτό, ελαφρύ με μεγάλη ελαστικότητα
• Κάλυμμα : Αδιάβροχο και αεριζόμενο με ειδική
επένδυση κατά βακτηρίων και μικροβίων
• Διαστάσεις 40 x 43 x 5 cm / 43 x 43 x 5 cm
• Χρώμα καλύμματος : Μαύρο

Κωδικός

11.39.02.1XXX
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προΪόντα Β+Β και τον
πρόσθετο εξοπλισμό τους επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

www.alfacare.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

TERRA

14

TRIPLEX
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NEO
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13

TERRA

Χειριστήριο περιστρεφόμενο και
ρυθμιζόμενο κατά μήκος

Ρυθμιζόμενη πλάτη καθίσματος
(4 επίπεδα)

Ανατομική λαβή υποποδίου

Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Aλουμίνιο
• Πλάτος καθίσματος ρυθμιζόμενο 41-50 cm
• Ύψος καθίσματος 54 cm
• Βάθος καθίσματος ρυθμιζόμενο 40-45 cm
• Μηχανική ρύθμιση γωνίας καθίσματος (-2° έως +10°)
• Πρόσθετο μαξιλάρι καθίσματος
• Ύψος πλάτης 55 cm
• Μηχανική ρύθμιση γωνίας πλάτης σε 4 επίπεδα, ανάκλιση από 90° έως 120°
• Ρύθμιση πλάτης με σύστημα αυτοκόλλητων ιμαντών
• Ρυθμιζόμενα πλαϊνά κατά ύψος και πλευρικά
• Πιατίνια υποποδίου με ρυθμιζόμενη γωνία και ιμάντα στερέωσης
• Μέγιστη ταχύτητα 6 km/h / Αυτονομία 32 km
• Υπερπήδηση εμποδίου 50 mm
• Γωνία ανάβασης 8°
• 2 Μπαταρίες 12V / 50Ah με Standard φορτιστή 24V / 5 Ah
• 2 Μοτέρ 24V / 450W
• Μονάδα Ελέγχου Ισχύος PG Drive VR - 2 70 Ah
• Με εμπρόσθια-οπίσθια φώτα και φλας
• Χειριστήριο περιστρεφόμενο και ρυθμιζόμενο κατά μήκος
• Ανάρτηση στους πίσω τροχούς
• Τροχοί : Οπίσθιος 3.00 - 8 / Εμπρόσθιος 2.80 / 250 - 4 mm / Συμπαγείς PU
• Ροδάκια αποφυγής ανατροπής
• Kit μεταφοράς / Σετ εργαλείων
• Ζώνη ασφαλείας
• Χρώμα πλαισίου: Ασημί
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Ρυθμιζόμενο κάθισμα (4 επίπεδα)

Μπαταρία εύκολα αποσπώμενη

Αποσπώμενα και ρυθμιζόμενα
πλαϊνά

Η standard πρόταση
στα ηλεκτρικά αμαξίδια.
Ιδανική επιλογή για
χρήση εντός και εκτός
πόλης. Μοντέρνος
σχεδιασμός και πλήθος
λειτουργιών.
Κωδικός

88.3 kg

18.50.04.0098

60.5 cm

106 cm

104 cm

120 kg

TRIPLEX

Χειριστήριο περιστρεφόμενο και
ρυθμιζόμενο κατά μήκος

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα πλάτη &
κάθισμα (extra εξοπλισμός)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα υποπόδια
(extra εξοπλισμός)
Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο
• Πλάτος καθίσματος ρυθμιζόμενο 41-50 cm
• Ύψος καθίσματος 54 cm
• Βάθος καθίσματος ρυθμιζόμενο 40-45 cm
• Μηχανική ρύθμιση γωνίας καθίσματος (-2° έως 10°)
• Πρόσθετο μαξιλάρι καθίσματος
• Ύψος πλάτης 55 cm
• Μηχανική ρύθμιση γωνίας πλάτης σε 4 επίπεδα, ανάκλιση από 90° έως 120°
• Ρύθμιση πλάτης με σύστημα αυτοκόλλητων ιμαντών
• Ρυθμιζόμενα πλαϊνά κατά ύψος και πλευρικά
• Πιατίνια υποποδίου ρυθμιζόμενα με ιμάντα στερέωσης
• Μέγιστη ταχύτητα 6 km/h / Αυτονομία 32 km
• Υπερπήδηση εμποδίου 50 mm
• Γωνία ανάβασης 8°
• 2 Μπαταρίες 12V / 50Ah με Standard Φορτιστή 24V / 5 Ah
• 2 Μοτέρ 24V / 450W
• Μονάδα Ελέγχου Ισχύος PG Drive VR - 2 70 Ah, R-Net 90Ah
• Με εμπρόσθια-οπίσθια φώτα και φλας
• Χειριστήριο περιστρεφόμενο και ρυθμιζόμενο κατά μήκος
• Ανάρτηση στους πίσω τροχούς
• Τροχοί : Οπίσθιος 3.00 - 8 / Εμπρόσθιος 2.80 / 250 - 4mm / Συμπαγείς PU
• Ροδάκια αποφυγής ανατροπής
• Kit μεταφοράς / Σετ εργαλείων
• Ζώνη ασφαλείας
• Χρώμα πλαισίου: Ασημί
Περισσότερες πληροφορίες για τον extra εξοπλισμό
στην ιστοσελίδα μας

www.alfacare.gr

Εύχρηστο και ευέλικτο.
Μεγαλύτερη άνεση και
παθητική ασφάλεια.
Δυνατότητα ηλεκτρικής
ρύθμισης καθίσματος,
πλάτης & υποποδίων
(extra εξοπλισμός).
Κωδικός

88.3 kg

18.50.04.0139

60.5 cm

106 cm

104.5 cm

120 kg
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NEO

Αναδιπλούμενο κάθισμα

Φωτισμός LED

Εμπρόσθια ανάρτηση

Οπίσθια ανάρτηση

Kάθισμα Recaro
(extra εξοπλισμός)
Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο
• Πλάτος καθίσματος 45 cm (ρυθμιζόμενο 40-51 cm)
• Ύψος καθίσματος 50 cm
• Βάθος καθίσματος ρυθμιζόμενο 42 - 51 cm
• Μηχανική ρύθμιση γωνίας καθίσματος (-2° έως +19°)
• Ανατομικό μαξιλάρι καθίσματος
• Ύψος πλάτης 44 cm
• Μηχανική ρύθμιση γωνίας πλάτης (-5° έως 75°)
• Ρυθμιζόμενα πλαϊνά κατά ύψος και μήκος
• Ρυθμιζόμενα υποπόδια
• Πιατίνια υποποδίου με ρυθμιζόμενη γωνία
• Μέγιστη ταχύτητα 6 km/h / Αυτονομία 40 km
• Υπερπήδηση εμποδίου 50 mm
• Γωνία ανάβασης 12°
• 2 Μπαταρίες 12V /60 Ah με Standard φορτιστή 24V / 8 Ah
• 2 Μοτέρ 24V / 220W
• Μονάδα Ελέγχου Ισχύος PG Drive VR-2 60 Ah
• Με εμπρόσθια-οπίσθια φώτα και φλας
• Χειριστήριο VR-2 αμφιδέξιο και περιστρεφόμενο
• Ανάρτηση στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς
• Τροχοί : Οπίσθιος 3.00-8 / Εμπρόσθιος 3.00 / Φουσκωτοί
• Ροδάκια αποφυγής ανατροπής
• Kit μεταφοράς / Σετ εργαλείων
• Χρώμα πλαισίου: Ασημί

Ιδανική λύση για κίνηση
στο δρόμο. Άνετη οδήγηση, υψηλές επιδόσεις,
μεγάλη αυτονομία.
Διαθέσιμο και σε έκδοση
μέγιστης ταχύτητας 10km/h.
Κωδικός

131 kg
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Ρυθμιζόμενα πιατίνια υποποδίων
κατά μήκος και γωνία

18.50.04.0072

69 cm

115 cm

101 cm

200 kg

Περισσότερες πληροφορίες για τον extra εξοπλισμό
στην ιστοσελίδα μας

www.alfacare.gr

SCOOTER

FORTIS

18

FLIP

19

TOGO

20
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FORTIS

Περιστρεφόμενο και αποσπώμενο
κάθισμα

Εύχρηστο cockpit

Ρυθμιζόμενο τιμόνι κατά ύψος

Καλάθι για ψώνια

Τσάντα APINO scooter
(extra εξοπλισμός)
Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Ατσάλι
• Πλάτος καθίσματος ρυθμιζόμενο 44 - 52 cm / Βάθος 40 cm
• Γωνία καθίσματος 4°
• Ύψος πλάτης 42 cm - Ανακλινόμενη 0 - 30°
• ΄Ύψος καθίσματος 45 - 57 cm
• Μέγιστη ταχύτητα 6 km/h - Αυτονομία 26 km
• Απόσταση από το έδαφος 60 mm - Υπερπήδηση εμποδίου 60 mm
• Γωνία ανάβασης 12° (21%)
• Τροχός PU 10΄΄ με ακτίνα περιστροφής 1415 mm
• Σύστημα αναρτήσεων στους οπίσθιους τροχούς
• Ηλεκτρομαγνητικά και μηχανικά φρένα (στο αριστερό χέρι)
• Ανυψούμενα πλαϊνά, ρυθμιζόμενα κατά ύψος και πλευρικά
• Ρυθμιζόμενο τιμόνι
• Δερμάτινο κάθισμα ανατομικό, περιστρεφόμενο και αποσπώμενο
• Πτυσσόμενη πλάτη με προσκέφαλο
• Μοτέρ 24V / 350W, max. TPM 4200
• 2 Μπαταρίες 12V / 36Ah με φορτιστή DC 24V / 5 Ah
• Μονάδα Ελέγχου Ισχύος PG S-Drive 70 Ah
• Μηχανισμός απελευθέρωσης ηλεκτρικής μετάδοσης
• Standard οθόνη LED με ηλεκτρονικό έλεγχο ταχύτητας
• Φώτα σύμφωνα με τη Γερμανική νομοθεσία
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας LED
• Κόρνα / Καλάθι για ψώνια / Ροδάκια αποφυγής ανατροπής
• Χαλάκι ποδιών / Θήκη πλάτης καθίσματος
• Καθρέπτης (αριστερή πλευρά) / Ζώνη ασφαλείας
• Χρώμα πλαισίου: Ασημί
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Kουκούλα προστασίας
(extra εξοπλισμός)

Εύχρηστο, ευέλικτο και
ικανό να κινείται παντού.
Ιδανική επιλογή για χρήση
εντός πόλης. Εύκολη
αποσυναρμολόγηση χωρίς
τη χρήση εργαλείων.
Κωδικός

88 kg

18.51.05.1027

62 cm

119.5 cm

101 cm

135 kg

1415 mm

FLIP

Περιστρεφόμενο κάθισμα

Καλάθι για ψώνια

Μέγιστη ταχύτητα 6 km/h

Εύχρηστο cockpit

Εύκολη αποσυναρμολόγηση
(χωρίς εργαλεία)

Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Ατσάλι
• Πλάτος καθίσματος ρυθμιζόμενο 37-54 cm / Βάθος 38 cm
• Γωνία καθίσματος 1°
• Ύψος καθίσματος 40 - 47.5 cm
• Ύψος πλάτης 35 cm / Ανακλινόμενη 105°
• Μέγιστη ταχύτητα 6 km/h / Αυτονομία 12 km
• Απόσταση από το έδαφος 50mm / Υπερπήδηση εμποδίου 50 mm
• Γωνία ανάβασης 12° (21%) για χρήστη μέγιστου βάρους 110kg
• Τροχοί PU 7.5΄΄ x 2.35΄΄ με ακτίνα περιστροφής 1115 mm
• Ηλεκτρομαγνητικά φρένα
• Ανυψούμενα πλαϊνά και αποσπώμενα
• Ρυθμιζόμενο τιμόνι
• Δερμάτινο κάθισμα περιστρεφόμενο και αποσπώμενο
• Μοτέρ 24V / 270W, max. TPM 4700
• 2 Μπαταρίες 12V / 12Ah με φορτιστή 24V / 1.8 Ah
• Μονάδα Ελέγχου Ισχύος PG S-Drive 45 Ah
• Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Κόρνα
• Ηλεκτρική οδήγηση
• Καλάθι για ψώνια
• Χρώμα πλαισίου: Ανθρακί

Μικρή θήκη
(extra εξοπλισμός)

Ελαφρύ, ευκίνητο, πρακτικό.
Εύκολη αποσυναρμολόγηση
για καλύτερη μεταφορά
και αποθήκευση. Η πιο
οικονομική και αξιόπιστη
επιλογή scooter.

42 kg

50 cm

101,5 cm

95 cm

130 kg

1115 mm
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TOGO

Εύκολη μεταφορά

Προσαρμογέας ασφαλείας

Βάρος μπαταρίας 2.0 kg

Εύκολα αποσπώμενη μπαταρία

Προσαρμόζεται σε όλα τα
αμαξίδια

6 ρυθμίσεις ταχύτητας

Σύστημα υποβοήθησης μετακίνησης αμαξιδίου.
Ιδανικό για επικλινείς διαδρομές. Πρακτικό και
εύχρηστο.
Standard εξοπλισμός
• Υλικό κατασκευής: Aτσάλι
• Ταχύτητα κίνησης από 1.0 - 5.5 km/h (6 επίπεδα)
• Ταχύτητα όπισθεν περίπου 1.5 km/h
• Αυτονομία 12 km
• Γωνία ανάβασης 10%
• Μπαταρία 24V / 9.6 Ah Li-Ion
• Τάση λειτουργίας: 24 VDC
• Standard Φορτιστής
• Συμπαγείς τροχοί 200 x 50
• Ηλεκτρομαγνητικά φρένα
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18.99.04.1014

Κωδικός

19.3 kg

49 cm

36 cm

107 -117 cm

180 kg

Περισσότερες πληροφορίες για τον extra εξοπλισμό
στην ιστοσελίδα μας

www.alfacare.gr

ROLLATORS

RL-SMART

22

RL-120

23

ROTEGO

23

ROLLATOR B

24

DELTA B

24
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RL-SMART

Φρένα με ενσωματωμένο
καλώδιο στο σκελετό

Υφασμάτινη τσάντα

Μηχανισμός αναδίπλωσης
για εύκολη αποθήκευση

RL-SMART

• Κατασκευή από αλουμίνιο
• Ύψος λαβής 83 - 94.5 cm
• Μεγάλη επιφάνεια καθίσματος (45 x 25 cm)
• Ύψος καθίσματος 54 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί 200 x 40 mm (PU)
• Οπίσθιοι τροχοί 170 x 40 mm (PU)
• Βάση τοποθέτησης μπαστουνιού και μεγάλη υφασμάτινη τσάντα
• Χρώμα πλαισίου: Πλατίνα / Μεταλλικό μπλέ

HMV-Nr.

6.7 kg
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Μαλακό κάθισμα

10.50.04.1165

63 cm

65.5 cm

82 - 94.5 cm

136 kg

Θήκη για μπαστούνι

RL-120

RL-120

• Κατασκευή από αλουμίνιο
• Ύψος λαβής 77.5 - 92.5 cm
• Μεγάλη επιφάνεια καθίσματος (35.5 x 35 cm)
• Ύψος καθίσματος 51 cm
• Καλάθι για ψώνια και δίσκος
• Τροχοί 200 x 30 mm (PU)
• Χρώμα πλαισίου: Ασημί μεταλλικό

HMV-Nr.

10.50.04.1131

7.1 kg

62.5 cm

76 cm

77.5 - 92.5 cm

120 kg

ROTEGO

Μηχανισμός αναδίπλωσης
για εύκολη αποθήκευση

Λαβή ρυθμιζόμενη κατά
ύψος ( 7 επίπεδα)

Φρένο με σύστημα
ασφαλείας

ROTEGO

• Κατασκευή από αλουμίνιο
• Αναδιπλούμενο
• Ύψος λαβής 80 - 95 cm
• Κάθισμα με επένδυση
• Επιφάνεια καθίσματος 35 x 23 cm
• Ύψος καθίσματος 60.5 cm
• Καλάθι για ψώνια, δίσκος και βάση τοποθέτησης μπαστουνιού
• Τροχοί 200 x 50 mm (PU)
• Χρώμα πλαισίου: Ασημί

HMV-Nr.

8 kg

10.50.04.1XXX

58 cm

60 cm

80 - 95 cm

130 kg
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ROLLATOR B

Θήκη για μπαστούνι

Αυτόματο κλείδωμα κατά την
αναδίπλωση

ROLLATOR B

• Κατασκευή από αλουμίνιο
• Αναδιπλούμενο με μηχανισμό ασφαλείας
• Ύψος λαβής 78 - 94 cm
• Επιφάνεια καθίσματος 38 x 15.5 cm
• Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος 42 cm
• Ύψος καθίσματος 60 cm
• Καλάθι για ψώνια, δίσκος και βάση τοποθέτησης μπαστουνιού
• Τροχοί 200 x 50 mm (PU)
• Χρώμα πλαισίου: Ασημί μεταλλικό

HMV-Nr.

9.6 kg

10.50.04.1090

60 cm

69 cm

78 - 94 cm

120 kg

DELTA B

DELTA B

• Κατασκευή από αλουμίνιο
• Αναδιπλούμενο με μηχανισμό ασφαλείας
• Ύψος λαβής 83-95 cm
• Καλάθι για ψώνια
• Τροχοί 200 x 50 mm (PU)
• Χρώμα πλαισίου: Μπλε

HMV-Nr.

6.6 kg
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10.50.04.0013

66 cm

56 cm

83 - 95 cm

100 kg

B+B Boutique - Accessories

Ανακλινόμενη πολυθρόνα

VISTA

26

Mασάζ πλάτης

MOBISAGE

27

Τσάντες

APINO BAGS

28

Αξεσουάρ

SOFTA-ID-BICO
RAIN CAPE

30

Αξεσουάρ

PETITE HERCULES RAY - LUX

31
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VISTA

76 kg

76 cm

100 cm

112 cm

180 kg

VISTA Ανακλινόμενη πολυθρόνα
Με την ανακλινόμενη πολυθρόνα VISTA είναι εύκολο να καθίσετε ή να ξαπλώσετε σε οριζόντια θέση.
Διαθέτει αθόρυβο μηχανισμό και η πλάτη με τα πόδια μπορούν να ρυθμίζονται εύκολα με τη χρήση
χειριστηρίου. Η λειτουργία ανάκλισης υποστηρίζεται από ηλεκτρικό μοτέρ και επιτρέπει στο χρήστη
να έρθει εύκολα σε οριζόντια ή όρθια θέση. Μια μεγάλη θήκη στη μία πλευρά της πολυθρόνας
παρέχει χώρο αποθήκευσης, εύκολα προσβάσιμο στο χρήστη.
26

MOBISAGE MINI

Λειτουργία μασάζ σε 2 επίπεδα

Εύκολη χειρολαβή

Φορτιστής αυτοκινήτου

MOBISAGE MINI Μαξιλάρι μασάζ πλάτης
Επιτρέψτε στον εαυτό σας ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα. Πολύ μικρό και ελαφρύ για
εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Διαθέτει μετασχηματιστή αυτοκινήτου για χρήση κατά την οδήγηση. Με
ποικιλία επιλογών – shiatsu, κυκλικό και κλασικό μασάζ, το Mobisage Mini σας προσφέρει ανακούφιση και
ενεργοποιεί το σώμα σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ώμους, τη μέση, τα πόδια και τις πατούσες.
Σας χαλαρώνει και ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος. Πολύ γρήγορα το Mobisage Mini θα γίνει
ο αχώριστος σύντροφός σας.
• 2 βαθμίδες λειτουργίας μασάζ
• Παροχή: Ηλεκτρικό καλώδιο που περιέχει μετασχηματιστή αυτοκινήτου
• Μοτέρ: AC 230 V - 50 Hz
• Συνολικό βάρος: 1.8 kg
• Διάσταση (Π x Υ x Β): 40 x 35 x 10 cm
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APINO | Citybag

Τσάντα για την πόλη
Η citybag είναι μία πρακτική τσάντα που μπορεί να φορεθεί στον
ώμο ή να δεθεί στο αναπηρικό αμαξίδιο μέσω συστήματος click.
• Μαγνητικό κλείδωμα
• Ρυθμιζόμενος ιμάντας
• Υλικό: Αδιάβροχο nylon
• Διάσταση (Π x Y χ Β): 41 x 29 x 18 cm

APINO | Backpack

Τσάντα πλάτης
Ένα πρακτικό σακίδιο με ξεχωριστές τσέπες για laptop και mp3
player. Μπορεί να στερεωθεί εύκολα στην πλάτη του αναπηρικού
αμαξιδίου.

• Τσέπες πολλαπλών χρήσεων
• Ρυθμιζόμενοι ιμάντες
• Υλικό: Αδιάβροχο nylon
• Διάσταση (Π x Y χ Β): 33 x 49 x 18 cm
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APINO | Scooter

Τσάντα scooter
Πρακτική τσάντα για οδηγούς. Eφαρμόζει εύκολα στο βραχίονα
του scooter.

• Μαγνητικό κλείδωμα
• Ρυθμιζόμενος ιμάντας
• Υλικό: Αδιάβροχο nylon
• Διάσταση (Π x Y χ Β): 31 x 30 x 10 cm

APINO | Shopper

Τσάντα πολλαπλών χρήσεων
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες
και αποτελεί ιδανικό σύντροφο για τα ψώνια σας. Εφαρμόζει
εύκολα με την βοήθεια ιμάντων.

• Μεγαλη κύρια τσέπη και εσωτερική τσέπη

• Ρυθμιζόμενος ιμάντας
• Υλικό: Αδιάβροχο nylon
• Διάσταση (Π x Y χ Β): 40 x 32 x 9 cm
• Χρώμα: Μαύρο
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RAIN CAPE | Αδιάβροχο

BICO | Βοηθητικό χέρι

Βοηθητικό χέρι για άτομα με μειωμένη ικανότητα
κινήσεων. Περιστρεφόμενη λαβή 360° για
μέγιστη ευκαμψία. Διαθέτει μαγνητική λειτουργία
για ευκολότερο πιάσιμο μικρών μεταλλικών
αντικειμένων (κέρματα,κλειδιά).

• Μέγεθος: S / M / L
• Χρώμα: Μπλέ

SOFTA | Μαξιλάρι για rollator

ID | Ετικέτα ονόματος

Μαξιλάρι απο visco - elastic (memory foam). Η
αντιολισθητική του βάση έχει δύο αυτοκόλλητες
ταινίες για συγκράτηση στο κάθισμα του rollator.
Ιδανικό για το rollator RL-120.

Ετικέτα κατασκευασμένη από ατσάλι υψηλής
ποιότητας. Ιδανική για οποιοδήποτε τύπο αμαξιδίου
ή rollator. Εύκολη εφαρμογή.

• Μemory foam
• Αυτοκόλλητες ταινίες Velcro
• Αντιολισθητικό
• Υλικό: Nylon
• Διάσταση (Π x Y χ Β): 34 x 36 x 2 cm
• Xρώμα: Κόκκινο
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• Υλικό: Πλαστικό / Αλουμίνιο
• Μήκος: 77 cm
• Μαγνητική λειτουργία
• Ειδικός γάντζος πιασίματος
• Χρώμα: Μαύρο - Ασημί

• Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι
• Μέγεθος 8 x 4 cm
• Χρώμα: Ασημί

PETITE | Θήκη

HERCULES | Λουκέτο

Χρήσιμη θήκη για το λουκέτο ή το κινητό.
Eύκολη εφαρμογή στο rollator.

Πρακτικό λουκέτο για κλείδωμα του rollator ή του
αμαξιδίου σας. Εύκολη μεταφορά και εφαρμογή.

• Iδανικό για λουκέτο ή κινητό τηλέφωνο
• Αυτοκόλλητο velcro
• Υλικό: Αδιάβροχο nylon
• Χρώμα: Μαύρο

• Κωδικός κλειδώματος 3 ψηφίων
• Μήκος καλωδίου: 100 cm
• Υλικό: Πλαστικό
• Χρώμα: Διαφανές

RAY | Ανακλαστικό LED

LUX | Φως πολλαπλών χρήσεων LED

Το ανακλαστικό LED θα σας βοηθήσει να είστε
ορατοί στο σκοτάδι. Ιδανικό βοήθημα για rollators.

Φως LED πολλαπλών χρήσεων, αδιάβροχο, με
αντικραδασμική θήκη σιλικόνης. Με 3 ρυθμίσεις
φωτισμού και 2 μπαταρίες. Διάρκειας 180 ωρών.

• Λειτουργία φλας
• Υλικό: Πλαστικό
• Αλλαγή μπαταρίας χωρίς εργαλεία
• Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες
• Χρώμα: Νέον - κίτρινο

• Λειτουργίες: Φλας, συνεχές, διακοπτόμενο
• Σταθερή εφαρμογή
• Αλλαγή μπαταρίας χωρίς εργαλεία
• Περιλαμβάνονται 2 μπαταρίες CR2032
• Διάρκεια μπαταρίας 180 ώρες
• Χρώμα: Μαύρο
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