
TOM4 Classic CSI 

CSI rozhraní s rychloupínacím systémem

sedací ortéza + CSI rozhraní
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  STD MAXI SuperMaxi42
 Vnitřní šířka rámu[mm] 370 410 460
 Vzdálenost od země [mm] 490 500 500
 Náklon základny CSI +/-27° +/-25° +/-25°
 Celková délka [mm] 860 920 1100
 Celková šířka [mm] 580 630 680
 Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm] 1010/1150 1030/1180 1030/1180
 Brzda nožní nožní nožní
 Hmotnost 10,0 kg 11,0 kg 12,0 kg
 Nosnost 40,0 kg 55,0 kg 80,0 kg
 Délka složeného kočárku [mm] 930 960 960
 Šířka složeného kočárku [mm] 580 630 680
 Výška složeného kočárku [mm] 430 430 430

Základní provedení: 
•  odnímatelné a otočné CSI rozhraní s 

rychloupínacím mechanismem
• možnost nastavení úhlu náklonu CSI rozhraní
• verze s předními pevnými, nebo otočnými koly
• zadní plná kola 300mm (200/300 mm)
• výškově nastavitelné ergonomické vodítko

TOM 4 Classic CSI verze - produktová řada plně polohovatelných speciálních podvozků je založena na 
osvědčeném designu podvozků řady TOM, s 300 mm (200/300 mm) plnými koly. To umožňuje použití 
produktu jak ve městě, tak i v nerovném terénu. Plně skládací podvozek s pružinovou podložkou je 
vyráběn z lehkých tenkostěnných trubek, povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Podvozek 
zahrnuje rám s rozhraním sedačky s rychloupínacím mechanismem, brzdový systém a ergonomicky 
tvarované výškově nastavitelné vodítko. Snadná obsluha je zajištěna také plně složitelným podvozkem. 
Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných 
norem a nařízení vlády ČR. Podvozky nabízíme ve velikostech STD, MAXI a Super Maxi 42.

Objednávkové kódy: 
TOM 4 Classic CSI Standard: T4CWKPYY9
TOM 4 Classic CSI MAXI: T4CWKPXY9
TOM 4 Classic CSI SuperMaxi 42: T4CWKPS29 

Volitelné příslušenství: 
• podnožka výškově a úhlově nastavitelná
• nafukovací kola (zadní)

podnožka výškově a úhlově nastavitelná
(volitelné příslušenství)složený podvozek TOM4-CSI

Výrobce:  PATRON Bohemia a.s.  |  Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic
   tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111  |  fax: +420-315-630-199
   e-mail: reha.cz@patron.eu  |  http://www.patron.eu
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