
Cena netto Cena brutto

23,000 zł        24,840 zł   

6 km/h - -

10 km/h             962 zł         1039 zł

50 - -

60 - -

Głębokość siedziska

Wysokośc siedziska (mierzona do ramy siedziska bez poduszki)

470 mm - -

R - -

L - -

SE53 - -

SE53Z

SE53A

REM200 - -

REM400           1560 zł      1685 zł

Zamawiający: 

ref.

- -cm

cm

Odchylany na bok

Sterownik z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym

Prawa strona

Lewa strona

Odchylany na boki ( na zew. i do wew.)

FOREST 3 +
Wózek elektryczny z napędem 
na tylne koło. 
Dla osób o wadze do 250 kg

Ceny w formularzu - detaliczne netto

Forest 3 wersja standardowa

KONFIGURACJA

Adres dostawy 

VERMEIREN Polska
Ul.Łączna 1 

55-100 Trzebnica
tel.  71 3874200
faks 71 3870574

info@vermeiren.pl

Sterownik LINX (REM 200)

-

Silniki

Szerokośc siedziska

Sterownik & Podłokietniki

Sterownik

Opcje sterownika

45     47 49     51     53     55 

FOREST 3+ wersja : 03/09/2019

Odchylany na zewnątrz i do wewnątrz z regulowaną trójstopniową blokadą ustawienia.  
Nie kompatybilne z SE64 - fixed & SE64 - swivel.

Odchylany na bok i opuszczany pod podłokietnik ( na zew. i do wew.) . Nie 
kompatybilne z SE64 - fixed & SE64 - swivel.    208 zł    225 zł

   104 zł    112 zł
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SE64 - fixed

SE64 - swivel

SE02

SE04

SE08

SE09

SE63

SE82
Przyciski sterujące rozlokowane wróżnych miejscach (octopus 2) Wymaga zamówienia 
sterownika LINX LCD (REM400). Oraz dokładnego sprecyzowania , w którym miejscu na wózku 
umieścić przyciski. 

SE83 Mini Dżojstik ( minimalna siła nacisku) 12,000.00 zł   12,960 zł   

- -

Prawy

Lewy

Prawy

Lewy

B06 - `

BA6 - -

BK6

BL6

BZ7 

BZ8 

B66S

Sterowanie brodą 

Controller mounted on backrest (only 1 controller)

Attendant control (2 controllers)

Kulka piankowa na strowniku

Podparcie pod łokieć - Dartex comfort

Podparcie pod łokieć - skaj

Podłokietnik rynnowy  PU (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko  lub  SE16

Podłokietnikpróżniowy , modyfikowany STABILO (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko 
lub  SE16

B66

Podparcie pod łokieć  PU

Podłokietnik  &  Podparcie pod łokieć

Specjalne sterowniki

Table control

Podnóżki

ściągane podnóżki dwupłytowe

ściągane podnóżki dwupłytowe - krótsze 7 cm

ściągane podnóżki jednopłytowe

ściągane podnóżki jednopłytowe - krótsze 7 cm

regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki

Prawa strona

Regulowane manualnie podnóżki

regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm

FOREST 3+ wersja : 03/09/2019

Przyciski aktywacyjne  - przymocowane do podłokietnika  Nie kompatybilne z SE53Z & 
SE53A

Przyciski aktywacyjne  - przymocowane do odchylanego sterownika Nie kompatybilne z 
SE53Z & SE53A

   1040 zł    1123 zł

   1040 zł    1123 zł

  900 zł  972 zł

  4004 zł    4324 zł

  302 zł    314 zł

  1720 zł     1858 zł

  260 zł    281 zł

  5720 zł     6178 zł

   156 zł   168 zł

   156 zł   168 zł

   195 zł    211 zł

   195 zł    211 zł

   468 zł    505 zł

   468 zł    505 zł

   198 zł    214 zł

   198 zł    214 zł

   201 zł    217 zł

   201 zł    217 zł
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Lewa strona

BZ7 

BZ8 

- -

- -

- -

- -

L16 - -

B23 - -

L35

VICAIR XXTRA  
O2

B23

- -

- -

- -

- -

L34 Tub

5 komorowa poduszka pneumatyczna dla osób ciężkich VICAIR XXTRA O2 - 10 cm

Poduszka wyprofilowana z pianki

Oparcie

płyta z pasami velcro bez poduszki

Dartex (szary)

AirFlow (czarny)

Cordura

Skaj (czarny)

58 cm

Cordura

Skaj (czarny)

Air Flow / cordura 

Nylon

Siedzisko

Rodzaj materiału tapicerskiego

Dartex (szary)

AirFlow (czarny)

regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki

regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm

Poduszka Contur z pasami velcro

Poduszka płaska 4 cm z nylonu z pasami velcro

AirFlow/ cordura 

Rodzaj materiału tapicerskiego

Dopłata do oparcia wyższego  65 cm

Dopłata do oparcia wyższego   70 cm

Wysokość oparcia

Dopłata do oparcia wyższego  75 cm

Nylon

Stelaż rurowy : poduszka na podstawie drewnianej - Kontur. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej.

FOREST 3+ wersja : 03/09/2019

   201 zł    217 zł

   201 zł    217 zł

   190 zł    205 zł

   381 zł    411 zł

   104 zł    112 zł

   1144 zł    1235 zł

   381 zł    411 zł

   190 zł    205 zł

   381 zł    411 zł

   381 zł    411 zł

   114 zł    124 zł

   114 zł    124 zł

   114 zł    124 zł
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L44

B23 - -

B23 - -

L34

SE30 - -

SE34 - -

SE39

SE40

SE41

Koła przednie 10' (260x85 )

- -

- -

- -

Tylne koło napędowe (3.00 x 8)

-

-

-

mat połysk

C4 Jasny czerwony - -

C75 Czarny mat - - -

C77 Czarny połysk - - -

C8 Żółty - -

C29 Srebrny - -

Manualna skokowa regulacja kąta oparcia

Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20°) i oparcia (30°)  (2 siłowniki) 

Cienka poduszka z czarnego nylonu -  4 cm

Koła & Opony

Kolor ramy

Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"

Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"

Pneumatyczne, szara opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"

Antyprzebiciowa, czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"

Automatyczna płynna regulacja kąta oparcia (30° - 1 siłownik)

Cienka poduszka z czarnego nylonu -  4 cm - zawsze z L44 Velcro.

Antyprzebiciowa czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"

Pneumatyczna szara opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"

Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"

Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"

Antyprzebiciowe, czarna opona, czarna felga,płaski bieżnik typu "line"

Poduszka  Contur

Stelaż rurowy : podstawa ealstyczna z pasami VELCRO

Siedzisko  &  Oparcie  regulacje

Manualna skokowa regulacja kąta siedziska

Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20° - 1 siłownik)

FOREST 3+ wersja : 03/09/2019

   381 zł    411 zł

   3432 zł    3707 zł

   1716 zł    1853 zł

   1716 zł    1853 zł

   358 zł    386 zł

   358 zł    386 zł

   358 zł    386 zł
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C59 Szampański - -

C53 Pomarańczowy - -

C55 Inox - -

C56 Niebieski metalic - - -

C76 Biały - -

C79 Jasny niebieski - -

C85 Zielony jasny - -

C71 Granatowy błyszczący - - -

C72 Czerwony błyszczący - - -

C73 Błyszcząca zieleń limonkowa - - -

C78 Błyszczący jasny niebieski - - -

C88 Złoty - - -

C89 Miedziany - - -

Dowolny wybrany kolor

Se 01

B15

B15A

B31

B58 - -

Lewa duża

Lewa duża

SE16 - -

L04
Pelota boczna stabilizujaca tułów (  z oparciem standardowym L44 )

Prawa duża

Opcje

Uchwyt na kule.

błotniki

Płyta boczna podłokietnika (plexi) - transparentna    nie kompatybilna z podparciem pod 
łokieć  B66/B66S.

Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową

Pelota boczna stabilizujaca tułów ( zawsze z oparciem L34 na otapicerowanej płycie drewnianej)

Prawa duża

FOREST 3+ wersja : 03/09/2019

Stolik z ABS ( czarny) nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz 
podłokietnikami B66 i B66S. UWAGA! Dżojstik musi zawsze być odchylony na bok , 
Wymaga zamówienia opcji SE53.

Stolik z plexi ( transparentny) nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz 
podłokietnikami B66 i B66S.

   312 zł    337 zł

   395 zł    427 zł

   330 zł   356 zł

   194 zł   210 zł

  243 zł    262 zł

   151 zł   163 zł

   151 zł   163 zł

   151 zł   163 zł

   151 zł   163 zł
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L55

L55+B47

L58

L58+B47

SE19 -

SE58 - -

SE24

SE26

SE37

SE74

SE74A

UWAGI!

LED lights

Zagłówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębkość w parze z oparciem L34 na 
otapicerowanej płycie drewnianej

Zagłówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębkość do tapicerki standardpwej 
L44

Zagłówek ortopedyczny 3D regulowany na wysokość,głębkość,szerokość i obracany w 
parze z oparciem L34 na otapicerowanej płycie drewnianej

Zagłówek ortopedyczny 3D regulowany na wysokość,głębkość,szerokość i obracany do 
tapicerki standardpwej L44

Lusterko wsteczne   nie kompatybilne z  podłokietnikami B66 / B66O /B66S

Lusterko wsteczne odchylane  nie kompatybilne z  podłokietnikami B66 / B66O /B66S

Peloty stabilizujące uda (para)

Uchwyt do pchania  tylko z opcją oparcia L34 Std

Uchwyt na butelkę lub kubek

Uchwyty "TAXI"

FOREST 3+ wersja : 03/09/2019

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska

Wyzerowanie  całego formularza.

-

  300 zł  324 zł

  350 zł  364 zł

  400 zł   432 zł

  450 zł   486 zł

   156 zł    168 zł

   187 zł    202 zł

   395 zł    427 zł

   146 zł    172 zł

   291 zł    314 zł
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