ZIPPIE
SALSA M² &
SALSA M² MINI

ZIPPIE

De elektrische kinderrolstoel met optimale wendbaarheid
binnenshuis en uitstekende prestaties buitenshuis.
De Zippie Salsa M² is een midwielaangedreven kinderrolstoel en levert de best
mogelijke indoor prestaties dankzij de ultra-compacte draaicirkel van 1340 mm.
Een minimale breedte en lage zithoogte zorgen ervoor dat smalle deuropeningen
geen barrières meer zijn en het vergroot de bewegingsvrijheid in kleine ruimtes.
Het unieke veersysteem zorgt voor een vlotte, veilige en stabiele rit en biedt
optimaal comfort door de instelbare vering. Obstakels van 75 mm en hellingen
zullen geen probleem meer zijn met de Salsa M²! Trek er op uit en ontdek de
wereld!

// SUCCESVOL GECRASHTEST
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De Zippie Salsa M² is succesvol
gecrashtest volgens ISO 7176-19 met
een 6-punts vastzetsysteem.

STABIEL. COMPACT.
VEELZIJDIG.
// 60 AH ACCU‘S
Actieradius van 32 km volgens
de ISO normering.

// 2 OF 4 POLIGE MOTOREN
Krachtige motoren om een snelheid
van 6 of 10 km per uur te halen!

// ANTI-PITCH & VERING
Altijd een comfortabele en stabiele
rit, ook op oneffen terrein.
// STIJVOLLE BEKAPPING
Rood, wit, blauw en mat zwart.
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ZIPPIE

Zelfde goede eigenschappen verpakt in een nog
smaller onderstel!
Met een onderstelbreedte van slechts 520 mm is hij de smalste midwieler
ter wereld – zelfs 90 mm smaller dan de Zippie Salsa M². Geen smalle
deuropening of lift is nog een barrière!
De Salsa M² Mini maakt gebruik van het zelfde onderstel als de Salsa M²,
alleen smaller - dus goede rijeigenschappen van een buiten rolstoel
gecombineerd met wendbaarheid en een kleine draaicirkel voor in huis.
Dat alles verpakt in de smalste midwiel aangedreven rolstoel ter wereld!

// SUCCESVOL GECRASHTEST
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De Zippie Salsa M² Mini is succesvol
gecrashtest volgens ISO 7176-19 met
een 4-punts vastzetsysteem.

DE SMALSTE MIDWIEL
AANGEDREVEN ROLSTOEL!
// 36 AH ACCU‘S
Actieradius van 23 km volgens
de ISO normering.

slechts
520 mm

// TRANSPORT
4 punts vastzetsysteem voor transport.
Optioneel met Dahl Docking System

// ANTI-PITCH & VERING
Geniet van een comfortabele en
stabiele rit, ook op oneffen terrein.
// STIJVOLLE BEKAPPING
Rood, wit, blauw en mat zwart.
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ZITSYSTEEM ZIPPIE ROLSTOELEN
De Zippie Salsa M² & Salsa M² Mini zijn uitgerust met een uniek instelbaar zitframe dat er voor zorgt dat de
zitbreedte, zitdiepte en rughoogte meegroeien zonder extra onderdelen. Door de verschillende zit- en
rugverstellingen kan de ideale zitpositie gecreëerd worden voor een optimale zithouding en meer zelfstandigheid.
Daarnaast is het mogelijk om een alternatieve rugleuning en zitkussen zoals JAY op het zitsysteem te monteren.

Wegzwenkbaar en
afneembaar werkblad.

Standaard opklapbare armsteunen
voor eenvoudige
toegankelijkheid.

Elektrische lift en kantelmodule
met een geïntegreerd
zwaartepuntverstelling.
Naast de standaard Comfort
zitting en rugleuning ook
andere JAY zitkussens en
rugleuning mogelijk.
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COMFORTABEL.
VEILIG.
Ieder kind wilt met zijn vrienden op pad. Met de
Zippie Salsa M² rolstoelen met midwielaandrijving
is dat mogelijk.
De comfortabele all-wheel ophanging en anti-pitchsysteem zorgen voor
veilig en stabiel rijden. Het anti-pitch systeem zorgt ervoor dat als de
snelheid af- of toeneemt het kind niet voor- of achterover kan kantelen.
Daarbij worden ook de voorwaartse en achterwaartse bewegingen
gecorrigeerd, waardoor de elektrische rolstoel altijd stabiel blijft.
Door de all-wheel ophanging worden de schokken tijdens het
rijden geabsorbeerd en het veersysteem zorgt voor een goede stabiliteit
op ruige ondergronden zoals in het bos, grindpaadjes of zanderige
oppervlaktes.
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INTUITIEF.
GEBRUIKSVRIENDELIJK.
Het draaipunt zit direct onder je lichaam, hierdoor rijdt je
heel intuïtief met de Zippie Salsa M². Het geeft je binnen én
buiten een optimale bewegingsvrijheid!

// OMGEVINGSBEDIENING VIA DE JOYSTICK.
De Zippie Salsa M² rolstoelen worden geleverd met de gebruiksvriendelijke en zeer modulaire R-net of VR2 elektronica.
Elke knop kan ingesteld worden om een elektrische verstelling mee te bedienen. Daarnaast kan de besturing verder
uitgebreid worden, bijvoorbeeld met een R-net Bluetooth Module om smartphone, PC of tablet te bedienen.
Daarnaast biedt de Omni Kleuren Display de mogelijkheid om de directe omgeving eenvoudig te bedienen. Dit geeft het
kind zelf de mogelijkheid om bijvoorbeeld een film te gaan kijken, zonder dat er geholpen hoeft te worden. Vrijheid
betekent blijheid!
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OPTIES & ACCESSOIRES

// INSTELBAAR VEERSYSTEEM

// OPKLAPBARE ARMSTEUNEN

// CENTRAAL MECHANISCHE BEENSTEUN

// VERLICHTING EN RICHTINGAANWIJZERS

De vering is naar wens in te stellen, zodat de rolstoel
voldoende veert tijdens het rijden.

De armsteunen zijn opklapbaar om een makkelijke
transfer te maken in en uit de rolstoel. Daarnaast zijn
de armsteunen in hoogte en in hoek instelbaar.

De mechanische beensteun biedt een goede
ondersteuning van de benen en voeten.

De verlichting en richtingaanwijzers zijn netjes verwerkt
en maken gebruik van LED lichten. Dit vergroot de
zichtbaarheid overdag en ’s avonds.

// POSITIONERINGSMOGELIJKHEDEN

// WEGKLAPBAAR WERKBLAD

// STIJLVOLLE EN COMPACTE BEKAPPING

// SUCCESVOL GECRASHTEST*

Naast de standaard Comfort zitting en rugleuning is het
mogelijk om andere JAY zitkussens en rugleuningen te
plaatsen. Zelfs het Zippie Pluton zitsysteem is mogelijk!

 et werkblad is makkelijk wegklapbaar naar links of
H
rechts.

Verkrijgbaar in de kleuren rood, wit, blauw en mat zwart.

Aan de voorkant moet de rolstoel altijd met 1 spanband aan
elke zijde vastgezet worden. De achterkant moet altijd met 2
spanbanden aan elke zijde vastgezet worden.
*De ZIPPIE Salsa M2 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts
vastzetsysteem en de Salsa M2 Mini met een 4 punts vastzetsysteem.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
ZIPPIE SALSA M² / ZIPPIE SALSA M2 MINI // ELEKTRISCHE KINDERROLSTOELEN
SALSA M2

SALSA M2 MINI

SALSA M2

SALSA M2 MINI

Zitbreedte:

300 – 400 mm

300 – 400 mm

Lift (elektrisch):

0 – 300 mm

0 – 300 mm

Zitdiepte:

300 – 400 mm

300 – 400 mm

Obstakelhoogte:

70 mm

70 mm

Zithoogte:

400 – 455 mm

400 – 455 mm

Max. hellingshoek:

8°

8°

Rughoogte:

410 mm (± 25 mm)

410 mm (± 25 mm)

Draaicirkel*:

1140 mm

1140 mm

Framebreedte:

600 mm

520 mm

Actieradius (ISO 7176-4):

32 km

23 km

Totale lengte*:

1150 mm

1120 mm

Max. snelheid:

6 of 10 km/u

6 of 10 km/u

Kantelverstelling (elektrisch):

0° – 30°

0° – 30°

Accu‘s:

60 Ah

41 Ah

Rughoekverstelling (elektrisch):

90° – 120°

90° – 120°

Max. gebruikersgewicht:

75 kg

75 kg

www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.be
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Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij u naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.
De ZIPPIE Salsa M2 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem en de Salsa M2 Mini met een 4 punts vastzetsysteem.
* Gemeten met een eendelige mechanische beensteun.

