Baterije Permobil in
sistem polnjenja
Te popeljejo dlje.

Vrhunska zmogljivost

Brezskrbnost
Permobil je razvil nov sistem baterij in polnilcev, ki vam
nudijo 25% več zmogljivosti kot prej.
Najsodobnejši polnilec prispeva k 50 % daljši življenjski
dobi baterije in izboljšani vsestranski zanesljivosti.
Zato, da lahko greste dlje in to brez skrbi.

Te popeljejo dlje
kot kadarkoli prej. V primerjavi s prejšnjim sistemom baterij, vam novi
sistem ponuja 25 % več kapacitete.

Daljša življenjska doba baterije
Zahvaljujoč optimiziranemu polnjenju z novim Permobil polnilcem
VoltPro se življenjska doba baterije podaljša za do 50 %.

Neodvisno popotovanje
Nove Permobil baterije ustrezajo vsem transportnim predpisom in
nimajo nobenih omejitev pri transportu.

Vaša varnost
Testirane in verificirane na Permobil vozičkih, kar zagotavlja pravilno
razmerje med težo in težiščem, kar je zelo pomembno za stabilnost
vašega vozička.

Brezplačna aplikacija MyPermobil
Povežite se s svojim vozičkom in imeli boste neposreden dostop do
kapacitete akumulatorja v realnem času, ter do prevožene razdalje v
kilometrih in času. V aplikaciji je integriran zemljevid, kjer je prikazana
zgodovina vaših voženj. Prav tako pa vam prikazuje tudi vaš trenutni
položaj sedeža.

Baterije
POVEČANA ZMOGLJIVOST
Nove Permobil baterije zagotavljajo
25 % več zmogljivosti.
VEČJI DOSEG
omogoča daljšo in
samozavestnejšo vožnjo.
PODALJŠANA ŽIVLJENJSKA DOBA BATERIJE
pomeni manj zamenjav baterij.
OPTIMIZIRANO POLNJENJE
za zanesljivejše delovanje.
MyPermobil APLIKACIJA
podaja najsodobnejše informacije
o posameznih vožnjah (doseg) in
preostali moči baterije.
OZNAKA ZA VAŠO VARNOST
Testirane in odobrene za uporabo
pri električnih vozičkih Permobil
NADGRADNJA BATERIJ
Uporabniki s prejšnjim sistemom
polnjenja imajo možnost nadgraditi
svoj voziček z novimi, močnejšimi
baterijami in polnilcem. Za vse informacije
smo vam na voljo.

Tehnični podatki
Permobil AGM GEL BATERIJA (Gr24 - 85 Ah)
Napetost

12 V

Kapaciteta

85 Ah

Cikli

400–500 Ciklov @100% DOD

Baterija je zaprta in odobrena za transport

D.O.T., IMO/IMDG, ICAO/IATA

Teža

23.8 kg

Dolžina

259 mm

Širina

170 mm

Višina

200 mm

Permobil AGM GEL BATERIJA (Gr34 - 65 Ah)
Napetost

12 V

Kapaciteta

65 Ah

Cikli

400–500 Ciklov @100% DOD

Baterija je zaprta in odobrena za transport

D.O.T., IMO/IMDG, ICAO/IATA

Teža

17,5 kg

Dolžina

259 mm

Širina

170 mm

Višina

160 mm

Permobil VoltPro POLNILEC
Tok polnjenja

10 A

Napetost baterij

24 V

Vhodna napetost

220–240V (50-60Hz)

Največja izhodna moč

300 W

Teža

1.4 kg

Dimenzije (D x Š x V) v milimetrih

200 x 100 x 250 mm

Dolžina XLR kabla

2.0 m

Dolžina napajalnega AC kabla

1.8 m

Zaščita

IP44

Varnostni razred II

Dvojna izolacija

MyPermobil

Daljša
življenjska
doba baterij
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