
ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

POJIŠTĚNEC
ID

Jméno: Pojišťovna:

Adresa: Číslo pojištěnce:

Telefon: Výška (cm):

E-mail: Váha (kg):

ELEKTRICKÝ VOZÍK ELBUR
KOD UHR1 UHS

5008921 99 000,01 07.01.02.02
5008940
5008904

NAZ

VIPER
VIPER PLUS
VIPER LIFT

115 000,00
141 999,70

07.01.02.03
07.01.02.04

DOP

Vozík elektrický variabilní (mechanicky nastavitelný úhel sedu a opěrky zad)

Vozík elektrický variabilní (elektricky nastavitelný úhel sedu a opěrky zad)

Vozík elektrický speciální (elektricky nastavitelná výška, úhel sedu a opěrky zad)

plná
      plná

zadní

pneumatická 
pneumatická         
přední ( u modelu LIFT)

40  46  
40 

Nastavení úhlu sedu a opěrky zad: 
Nastavení úhlu podnožek (u modelu LIFT):
Nastavení výšky sedu (u modelu LIFT):  

      ano           ne

ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU
KOD MFC UHR1 UHS

POZNÁMKA

Zaměřovací technik: Podpis technika:

Datum zaměření: 

DMA Praha s.r.o. | U Dálnice 207, 251 63 Kunice | t: 323 610 610 | e: dmapraha@dmapraha.cz | www.dmapraha.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE  

Pevný rám, odnímatelné postranice a podnožky, nastavitelné područky a stupačky, polstrovaný sedák, přední a zadní osvětlení, odklopný joystick, dvoubodový pás. 
Nosnost: 130 kg, max. dojezd: 40 km, běžný dojezd: 20–30 km, max, rychlost: 6 km/h, baterie 2×12/75 V/Ah, výkon motoru: 2×450 W (VIPER, PLUS), 2×650 W (LIFT).

Přední kola: 
Zadní kola: 
Odpružení kol:

REPASOVANÝ ZP

Evidenční číslo:

UHR1

NORTONDOPNAZ

Podpis pojištěnce:

42
45 

NASTAVENÍ VOZÍKU (cm)

Šířka sedáku: 
Šířka postranic: 
Hloubka sedu:
Výška opěrky zad:
Výška sedu: 
Používání: 
Odklopné ovládání: 
Ovládání pro doprovod: 

mechanicky
mechanicky
mechanicky

elektricky
elektricky
elektricky

46     

Plus    LiftPlus

50

55  

40–46   (u modelu VIPER lze nastavit šířku sedáku po 1 cm)

40–62   (postranicemi lze rozšířit šířku sedáku až o 16 cm - VIPER: 40–56 cm | PLUS: 40–62 cm | LIFT: 46–56 cm)  
37,5–50  (nastavení hloubky sedu u modelu VIPER: 37,5–45 cm | PLUS: 42,5–50 cm | LIFT: 45–50 cm)

42–66  (nastavení výšky opěrky zad u modelu VIPER: 42 cm| PLUS: 56–66 cm | LIFT: 53–56 cm)

(elektricky nastavitelná výška zdvihu: 30 cm)

interiér    exteriér 
pravá    levá
ne    ano (2500,- Kč Pouze držák ovladače)

56 Plus    LiftViper

Plus    Lift     Plus
Viper
Plus Lift

Plus
 Viper 55–85 Lift
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