
LIIKKUMINEN

SEISOMAPYÖRÄTUOLI 
LEVO SUMMIT



www.haltija.fi   |   09 612 2250   |   asiakaspalvelu@haltija.fi   |   Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

HALTIJA GROUP OY

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan palvelun apuvälineyritys. Haltija 

auttaa ihmisiä itsenäisessä elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

SEISOMAPYÖRÄTUOLI LEVO SUMMIT

Levo Summit on innovatiivinen seisomapyörätuoli. Levo Sum-
mitissa aktiivipyörätuoliin on yhdistetty laadukas seisomaan-
nostoteknologia, jonka avulla käyttäjä pääsee parhaaseen 
mahdolliseen seisoma-asentoon mistä tahansa istuma-asen-
nosta. Levo Summitissa yhdsityy markkinoiden matalin seiso-
mapyörätuolin paino suuriin käyttäjän toimintamahdollisuuk-
siin.

Ominaisuuksia: 
• Kompakti aktiivipyörätuoli
• Paino vain 21 kg
• Erinomaiset ajo-ominaisuudet sekä sisällä että ulkona
• Auttaa saavuttamaan lukuisia terveyshyötyjä säännöllisen 

seisomisen avulla
• Käytettävissä kaikki asennot istuma- ja seisoma-asennon 

(86°) välillä 
• Sähköinen seisomaannousu: kytkimen painalluksella 

vahva moottori nostaa tuolin käyttäjän seisomaan suju-
vasti ja turvallisesti

• Optimaalinen vartalon toiminta ja ergonomia kaikissa is-
tuma- ja seisoma-asennoissa, automaattinen selkänojan 
kompensaatio (Automatic backrest compensation “ABC“)

• Helposti säädettävissä ja mukautettavissa yksilöllisten 
tarpeiden mukaan

• Saatavilla erilaisia kytkimiä käyttäjille, joilla käden ja sor-
mien toiminta on eri tasoista

• Käyttötapa vaihdettavissa manuaalinen/manuaalinen ↔ 
manuaalinen/sähköinen

• Siirtyminen on helppoa
• Kuljettaminen on helppoa: kuljetus- ja tukipyörät ovat 

irrotettavissa pikalukolla ja selkänoja voidaan taittaa alas

Perusvarustus: 
• Manuaalinen/sähköinen pyörätuoli: manuaalinen ajo ja 

istuminen ja sähköinen seisomaannousu
• Istuinlevy ja selkänojan pehmuste
• Ylöskäännettävät ja korkeus- ja kulmasäädettävät käsino-

jat, joissa on sisäänrakennettu käyttökytkin
• Alastaitettava selkänoja
• Perusväri valkoinen, yksityiskohdat karmiininpunaiset
• Ylöskäännettävä kaksiosainen jalkalevy tai siirtymisiä hel-

pottava jalkalevy
• LEVO Active -kuljetuspyörät
• Akut ja akkulaturi
• Ylävartalon vyö ja polvituki

TUOTETIEDOT

Istuinleveys 35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 cm

Kokonaisleveys Istuinleveys +16 cm

Istuinsyvyys 35–55 cm 2cm:n välein

Kokonaispituus Istuinsyvyys +43 cm

Istuinkorkeus 48 / 50 / 52 / 54 cm

Kokonaiskorkeus alkaen Istuinkorkeus +30 cm

Selkänojan korkeus 32–38 cm

Jalkatuki Korkeus- ja kulmasäädettävä

Kokonaispaino 21 kg

Käyttäjän maksimipaino 125 kg

Akut 24 V, 2.9 Ah Li-Ion


