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Design. Technologia. Wydajność.



Nasze wózki 
to komfort na 
zupełnie nowym 
poziomie
Nasze wózki elektryczne AVIVA RX 
są przeznaczone do pokonywania wyzwań 
związanych z obecnym stylem życia. W domu, 
w pracy, poza domem będziesz gotowy 
stawić czoła temu, co daje Ci świat. 
Wózek AVIVA RX jest kompaktowy, regulowany  
(więc będzie współpracował z Tobą). Jest on 
naszym najbardziej komfortowym pojazdem.
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 Jedź dokąd chcesz

  

podwozie
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Wjedziesz bez problemu pod 
górę,  pokonasz wyboisty bruk, 
 jakby był gładkim chodnikiem.  
Nadążysz za tempem 
współczesnego życia. 
Będziesz widzieć lepiej 
i będziesz widoczny dla innych.  
Możesz również 
spersonalizować wózek, aby 
podkreślić swoją osobowość.

 Zawieszenie
Cechą szczególną jest nasze opatentowane zawieszenie 
CTC. Zapewnia doskonałą kontrolę i idealną przyczepność 
oraz dodatkowy komfort. Ten kompaktowy wózek naprawdę 
może pokonać spory dystans.

Zawieszenie można łatwo zmienić z twardego na miękki, aby 
dopasować go do własnych potrzeb. Technologia działa 
trochę jak przegub kulowy, dzięki czemu podstawa może 
poruszać się we wszystkich kierunkach, zapewniając płynną 
jazdę. 

 Technologia LiNX® G-TRAC® 
Cyfrowa technologia żyroskopowa wykrywa 
i koryguje nawet najmniejsze odchylenie na ścieżce, 
dzięki czemu   udasz się dokładnie tam, gdzie chcesz, 
bez  konieczności zmiany kierunku sterowania. Jest to 
szczególnie przydatne, jeśli korzystasz  
z alternatywnych  wejść sterujących.

Niezbędne informacje
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Niezwykle stabilny na 
nierównym podłożu 

Pokona niemalże 
każdy rodzaj terenu

Perfekcyjny balans

Wszystkie cztery koła 
zawsze mają kontakt z 
podłożem, co skutkuje 
płynną i wygodną jazdą.

Pod górę
Jazda się pod górę nie będzie trudna – 
dodasz mocy bezpiecznie i bez wysiłku.

Ciche podróże
Dzięki amortyzatorom elastomerowym nie 
skrzypią ani sprężyny ani podwozie.

Technologia podstawy

Aby naprawdę docenić jakość 
AVIVA RX, musisz odbyć jazdę 
próbną i przekonać się 
na własnej skórze.
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Smukła linia idealna do ciasnych przestrzeni 

560mm

420mm

73,5Ah
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Nasze wózki mają tylko 560 mm szerokości, a więc są tak 
małe, że wąskie przestrzenie  będą wydawały się nieco 
większe:

Mały i kompaktowy 
promień skrętu

Drobna podstawa AVIVA RX ma mały 
promień skrętu. Z łatwością manewruj 
i skręcaj w małych przestrzeniach, takich 
jak wąskie korytarze i alejki handlowe.

> Dom
> Lokalne kafejki
> Windy w centrach handlowych
> Korytarze biurowe

Poruszaj się z łatwością
w ciasnych przestrzeniach,
czując się bezpiecznie w swoim
wózku.
*AVIVA RX z Ultra Low Maxx

 Range

Maksymalny rozmiar akumulatora

Szerokość
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AVIVA RX może obsługiwać akumulatory o pojemności do 73,5 Ah, 
zapewniając rozszerzony zakres mocy. Ta kombinacja jest wyjątkowa 
w tym wózku elektrycznym — żaden inny wózek  nie jest tak 
kompaktowy i nie ma tak dużego zasięgu. Kiedyś mniejsze podstawy 
były utrudnieniem do pokonania  odległości. Teraz już nie – możesz 
mieć oba!

Niezawodny przy 
odległościach

Ultra wąski 560 mm
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Wyraź siebie

Stworzony na miarę 
Twoich potrzeb
Wybierz z szerokiej gamy kolorów 
wyprofilowanych osłon, kół i felg.  
W standardzie kolor czarny, ale jest też 
niebieski, czerwony, srebrny  lub fioletowy. 
Jeśli to dla Ciebie za mało,  możesz 
wybrać dowolny kolor z palety RAL. 
Dopasujemy dowolny kolor (za dodatkową 
opłatą). Nasze wózki elektryczne 
są smukłe  i posiadają nowoczesny design, 
dzięki czemu możesz czuć się pewnie.    

Dostępne kolory
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Ultra mocne 
reflektory. Żaden 
wózek tego nie ma!

Kiedy zapada zmrok

 Range
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Dzięki  nowemu, wydajnemu 
 systemowi oświetleniowemu 
 AXENDO będziesz mógł 
lepiej poruszać się po ulicach.  
Ten system jest mocniejszy 
niż większość innych 
systemów, które można 
dostać gdzie indziej, dzięki 
czemu możesz lepiej widzieć
i być widoczny dla innych,

Oświetlenie AXENDO
system oferuje pakiety 
oświetlenia 
dopuszczonego do ruchu 
drogowego w dwóch 
 różnych wersjach.
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Ułatwia również dostęp do 
pojazdów przystosowanych 
do wózków inwalidzkich (WAV).

AVIVA RX ma bardzo  nisko 
ustawione siedzisko 
względem podłoża, co 
ułatwia dostęp do stołu czy 
 i biurka.

420 mm
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Wysokość siedziska do podłogi

Zbliż
 

 
się



Regulacje

Kiedy Twoje 
potrzeby się 
zmienią, możesz 
dopasować swój wózek 
Aby mieć pewność, że zawsze 
wygodnie siedzisz na wózku, 
możesz szybko dostosować 
szerokość, długość, zawieszenie, 
wysokość, środek ciężkości
i pozycję siedziska..
Możesz dostosować wózek do tego, co jest dla 
Ciebie najlepsze dzięki różnym rozmiarom 
akumulatorów, prędkościom silnika, rozmiarom 
i typom kół, rodzajom widelców, opcjom 
oświetlenia i stacjom dokującym.
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Wybierz odpowiednią dla siebie 
podstawę 560 mm lub 635 mm, 
a będziesz mieć następujące opcje:

Zawieszenie miękkie, standardowe, twarde lub HD
Siedzisko 435 mm, 460 mm lub 485 mm od  podłoża (Modulite)

Siedzisko 420 mm, 435 mm, 460 mm lub 485 mm od podłoża (Ultra Low Maxx)
Opcje prędkości 3 kmh, 6 kmh, 10 kmh i 12 kmh

 Akumulator o pojemności 52 Ah, 60 Ah lub 73,5 Ah 

 Koła 8” lub 9”



Możliwa rozmowa 
ze znajomymi na   
wysokości oczu 
twarzą w twarz 
czy sięganie
po przedmioty 
wysoko na półkach.

Funkcja 
podnoszenia 
siedzenia 
umożliwia 
podniesienie
do 300 mm

Dyskretny i dynamiczny
Dzięki eleganckiemu mechanizmowi 
podnoszenia możesz dyskretnie zmieniać 
wysokość, gdy tylko chcesz.

Porusza się z tobą
Nie ma potrzeby zatrzymywania wózka 
 przed podnoszeniem lub opuszczaniem; 
inteligentny AVIVA RX pozwala korzystać 
z funkcji windy podczas jazdy.

Osiągaj szczyty 
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Połączyliśmy doskonałą podstawę AVIVA RX z wysokiej klasy systemem 
siedzisk Ultra Low Maxx, który zapewnia idealną postawę,  jednocześnie 
dając poczucie komfortu.

Ultra Low 
Maxx

Systemy siedzisk

 Range



recline
170o
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tilt
50o

Naturalne punkty obrotowe
Naturalne punkty obrotowe stanowią kluczową cechę 
przemawiającą za  funkcją siedzisk Ultra Low Maxx. 
To znaczy, że głowa, ramiona, biodra i stopy dotykają 
powierzchni wózka naśladując naturalne punkty 
obrotu Twojego ciała. Jest idealne dopasowanie, dzięki 
któremu czemu będziesz czuć się bezpiecznie.

Wsparcie przez cały czas
Bez względu na dynamiczne ruchy pozycjonujące systemu 
siedzisk, Ultra Low Maxx podąża  dokładnie za ruchem 
Twojego ciała, co daje uczucie podparcia przez cały czas.

Wbudowana szyna
Pozwala na dodanie akcesoriów do Twojego  
wózka w zależności od  potrzeb.

Wybierz swoje siedzisko
Szerokość: 405-610 mm

Głębokość: 405-580 mm

Wysokość oparcia: 355-505 mm

Wysokość podłokietnika: 230-405 mm



Jednoczęściowe
Systemy siedzisk 
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Wszechstronne
To genialny system  siedzisk  dla  
początkujących, jeśli nie ma potrzeby 
wsparcia ciała  z najwyższej półki .

 Regulowany
Naprężenie tapicerki oparcia można dostosować 
do własnych potrzeb tak jak wyregulować  
podłokietniki i podnóżki.

 Range



Modulite
Systemy siedzisk 
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Modulite daje Ci wybór. Zarówno komfort jak 
i prawidłowy rozkład  nacisku są niezmiernie 
istotne  w ustawieniu siedziska. Jeśli twoje 
 potrzeby się zmienią, tak samo może zmienić  
się pierwotne rozwiązanie - np. z łatwością  
można zmienić jedną podstawę siedziska na  
drugą.

Wielofunkcyjny, elastyczny system siedzisk 
zapewnia pełną gamę rozwiązań dotyczących 
postawy ciała.

Modulite oferuje różne opcje podparcia 
siedziska i poduszek dla wyrównania postawy 
i poprawy uczucia komfortu.

Spersonalizowane dopasowanie 
Spełnia się  Twoje potrzeby: 

Głębokość siedziska

Szerokość siedziska

Wysokość oparcia

Wysokość podłokietnika

Wysokość siedzenia

Długość podnóżków
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kolorowy ekran dotykowy

Połącz się ze 
smartfonem, laptopem 
i inteligentnym głośnikiem

Technologia 
ekranu 
dotykowego

Wbudowany
Bluetooth 

Oburęczny

Przesuń palcem lub dotknij  
kolorowego ekranu dotykowego i miej 
kontrolę nad tym, gdzie jesteś dzięki 
naszemu sterowaniu REM400

Wyczyść wskaźnik prędkości

Sterowanie REM400  
3.5"

Elementy sterujące 
można dostosować 
do użytku zarówno
 dla osób 
leworęcznych, 
jak i praworęcznych. 
Jeśli standardowy
 joystick nie działa 
w Twoim przypadku, 
możesz dostosować 
swój wózek 
za pomocą 
specjalistycznego 
sterowania

Przejdź od razu 
do menu – masz 
bezpośredni dostęp
do profili i funkcji

Bezpośredni 
dostęp

W lewym górnym rogu ekranu 
sterowania znajduje się prędkościomierz, 
wskazujący prędkość wózka podczas 
jazdy. Dostępny jest również licznik 
kilometrów, który rejestruje przebytą 
odległość.

 Range
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Produkt Opis Typ 

Extremity control joystick Mały joystick idealny do sterowania podbródkiem, wyposażony 
w zagłówek i przełącznik w kształcie jajka.

Joystick

  MEC joystick Idealny w przypadku osłabienia mięśni lub kontroli motorycznej.
 Wymaga  niewielkiej siły.

Joystick

Compact remote with LED display - 
Kompaktowy joystick z wyświetlaczem LED  

Sprawdzi się przy ograniczonym zakresie ruchu i/lub zmniejszonej 
sile mięśniowej.

Joystick

 Paediatric compact joystick- Kompaktowy,
 dziecięcy joystick

Jego  podstawa na płytce sprawia, że jest to dobra opcja do montażu 
na środku.

Joystick

Single switch joystick- pojedynczy przełącznik Stworzony dla osób z wysokim napięciem mięśniowym lub 
niekontrolowanymi ruchami.

Joystick

Sterowanie 
specjalistyczne

Single switch - pojedynczy przełącznik  
Joystick

MEC 
Joystick

Extremity 
control

Joystick

Kompaktowy, dziecięcy
Joystick

Kompaktowy
z wyświetlaczem LED  
Joystick

 Range
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Produkt Opis Typ 

Zagłówek Sip 'n' puff  z przełącznikiem sterowanym 
ustami 

Wykorzystuje proste sterowanie Sip 'n' puff wraz z ruchami głowy Sterowanie zagłówka

    Zagłówek ATOM/PROTON  W zagłówku zamontowane są trzy czujniki zbliżeniowe 
z wbudowanym Bluetooth

Sterowanie zagłówka

   Przełącznik zbliżeniowy Idealny jeśli masz określony zakres ruchu a nie masz siły Przełączniki

 Jednostka sterująca asystenta Pozwala Twojemu opiekunowi na korzystanie z niektórych funkcji wózka Podwójna 
kontrola

  IDC dual control-podwójna kontrola Twój opiekun może sterować niektórymi funkcjami, np. hamowanie 
awaryjne

Podwójna 
kontrola

MEC
Joystick

Compact remote
with LED display
Joystick

Zagłówek Sip 'n' Puff z 
przełącznikiem sterowanym 
ustami
Sterowanie zagłówka

Zagłówek ATOM/PROTON 
Sterowanie zagłówka

Przełącznik zbliżeniowy
Przełączniki

Jednostka sterująca asystenta
Podwójna 
kontrola

IDC dual control-podwójna kontrola
Podwójna 
kontrola

Możesz wybrać sterowanie 
 innej firmy i używać go 
z naszym inteligentnym 
 systemem LiNX, które 
współpracuje z szeregiem 
 wejść sterujących.



Wciąż pojawiają się 
usterki? Nasza 
aplikacja informuje 
Twojego dostawcę, 
aby pomógł je 
naprawić.
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 MyLiNX

MyLiNX to aplikacja, która kładzie kres 
obawom o żywotność baterii i odsuwa na bok 
dokuczliwe obawy, że coś pójdzie nie tak z 
Twoim wózkiem. Pokazuje ważne informacje 
o czasie jazdy, żywotności baterii i ogólnym
zużyciu.

 Range

* Dostawca musi być zarejestrowany w MyLiNX
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Podejmij decyzję

I zabierz nasz
wózek na 
przejażdżkę 

Jedynym sposobem, aby naprawdę 
 dowiedzieć się czy znalazłeś 
 odpowiedni wózek, jest 
 wypróbowanie go samodzielnie.
Możesz „przetestować” wszystkie 
 nasze wózki.
Umów się na bezpłatną 
prezentację u lokalnego dealera 
 już dziś. 
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Wybór wózka elektrycznego to 
poważna, która nie zawsze jest 
łatwa. Jesteśmy pod telefonem, 
aby pomóc; wyjaśnimy zalety 
każdego modelu, by móc znaleźć 
ten, który jest dla Ciebie 
odpowiedni. Jeśli dotarcie do 
sprzedawcy w celu przetestowania 
wózka jest trudne, daj znać –  
przyjedziemy do Ciebie.

Już znasz wszystkie funkcje 
AVIVA RX, czas go wypróbować.
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