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Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych 
klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona 
Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

22.900,00 zł. bruttoCena wersji standardowej:

Cena (rabat)
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Prędkość maksymalna 

-6 km/h115 silniki 2x180W
zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km;  
waga użytkownika do 120kg 
nie łączyć z elektroniką R-Net kod 415, 415, 398, 839

3.900,00
zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km 
waga użytkownika do 160kg 
tylko z mocniejszymi akumulatorami oraz ładowarką; tylko z R-Net

silniki 2x350W6 km/h115/525

3.900,00

zasięg przy akumulatorach standardowych: do 35km 
waga użytkownika do 160kg 
tylko z mocniejszymi akumulatorami oraz ładowarką; tylko z R-Net 
nie łączyć ze sterowaniem brodą kod 565 i 810

silniki 2x350W10 km/h117/525

Szerokość siedziska (dla siedziska standardowego oraz ErgoSeat)

-szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 38cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 38-50cm38

-szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 43cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 43-55cm43

-szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 48cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 48-60cm48

-szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 53cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 53-65cm53

Głębokość siedziska (dla siedziska standardowego oraz ErgoSeat)

-głębokość siedziska 40cm615

-głębokość siedziska 43cm788

-głębokość siedziska 46cm619

-głębokość siedziska 49cm792

-głębokość siedziska 53cm793

300,00głębokość siedziska 56cm356

wersja 02.2022

Podstawa siedziska (nie dotyczy siedziska RECARO)

-4276 aluminiowa płyta siedziska, czarna

przy siedzisku RECARO realna szerokość siedziska (między boczkami) wynosi ok. 50cm
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Siedzisko standardowe
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7.500,00

siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; 
ręczna regulacja kąta oparcia pleców; 
boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość 
podłokietnik

579

9.500,00

siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; 
elektryczna regulacja kąta oparcia pleców; tylko z elektroniką R-net 
boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość 
podłokietnik, tylko z elektroniką R-Net- kody 415, 416, 398, 839

567

Poduszka siedziska

-poduszka siedziska; wysokość 6cm; obszycie czarna kodura561

-poduszka siedziska; wysokość 3cm; obszycie czarna koduraDP-4

300,00poduszka siedziska; wysokość 5cm, obszycie dzianina dystansowa czarna; poduszka delikatnie profilowanaDP-6

Oparcie pleców; wysokość oparcia 50cm z możliwością obniżenia na 45cm

-standardowa tapicerka pleców, kodura; czarna737/287

250,00tapicerka pleców kodura; regulacja napiętości pasami: 736/287

czarna granatowa czerwonatapicerka pleców oddychająca; regulacja napiętości pasami:736/OR-1

czarna granatowa czerwona

350,00

100,00obszycie (pokrowiec) poduszki siedziska (kod 561, DP-4) dzianiną dystansową; czarnaSD-1

2.000,00ErgoSeat: profilowany system siedziska (poduszka siedziska i oparcia pleców)948/949

100,00
tapicerka poduszek siedziska ErgoSeat dzianiną dystansową

SD-1

-tapicerka poduszek siedziska ErgoSeat dzianiną tekstylną; czarna237

-tapicerka poduszek siedziska ErgoSeat dzianiną podceratowana; czarna4980

Niestandardowe systemy siedzisk

czarna granatowa czerwona czarno- czerwona czarno- granatowa

2.700,00ErgoSeat PRO: profilowana poduszka siedziska, tapicerka pleców komfortowa w kolorze czarnym, z regulacją 
napiętości pasami; wysokość 53 lub 57cm; dla szerokości siedziska 43 lub 48cm948/2019

1.600,00ErgoSeat PRO- peloty piersiowe duże; para: wysokość 31cm2021

1.600,00ErgoSeat PRO- peloty piersiowe małe; para: wysokość 23cm2032

poduszka siedziska Netti Uno, wymiary i tapicerka na zapytanie na zapytanie

poduszka siedziska Netti SIT, wymiary i tapicerka na zapytanie na zapytanie

poduszka siedziska Netti SIT C, wymiary i tapicerka na zapytanie na zapytanie

poduszka oparcia pleców Netti Uno BACK, wymiary i tapicerka na zapytanie na zapytanie

poduszka siedziska Netti SMART, wymiary i tapicerka na zapytanie na zapytanie

poduszka siedziska Netti STABIL, wymiary i tapicerka na zapytanie na zapytanie

poduszka siedziska Netti SUPER STABIL, wymiary i tapicerka na zapytanie na zapytanie
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Siedzisko - opcje dodatkowe

250,00pasy odwodzące nogiDK-1

400,00klin krokowy miękki z poduszką siedziskaDK-2

590 klin krokowy montowany do płyty siedziska 750,00

300,00pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową833

250,00kamizelka stabilizującaOD-6

150,00pas stabilizujący- piersiowy; długość:OD-8 60cm 80cm 110cm 140cm

954 peloty odchylane (para); nie łączyć z podłokietnikami kod 24 3.100,00

957 peloty stałe (para); nie łączyć z podłokietnikami kod 24 550,00

950,00pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową 589

Siedzisko - opcje (dotyczy wszystkich modeli siedzisk)

-ręczna regulacja przedniego kąta siedziska; skokowo: 1*, 4*, 7* lub 10*119

5.300,00elektryczna regulacja przedniego kąta siedziska; płynna; od 0* do + 30*;  
nie łączyć z elektryczną regulacją tylnego kąta siedziska- kod 4937118

12.900,00

elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda nożycowa) do +30cm;  
oraz opcja elektrycznej regulacji kąta siedziska w zakresie 0* do 30* 
nie łączyć z kodem 4118- elektryczna regulacja przedniego kąta siedziska do 50* 
nie łączyć z kodem 4937- elektryczna regulacja tylnego kąta siedziska; tylko z elektroniką R-Net

27

4.900,00
elektryczna regulacja przedniego kąta siedziska; płynna; od 0* do + 50*;  
nie łączyć z elektryczną regulacją wysokości siedziska (winda)- kod 27 
nie łączyć z elektryczną regulacją tylnego kąta siedziska- kod 4937

4118

16.500,00

elektryczna regulacja tylnego kąta siedziska (pomoc do postawienia osoby); płynna; od 0* do -25*;  
kąt przedniej części siedziska w zakresie od 0* do 45* (w zależności od położenia tylnej części siedziska) 
oraz elektryczna regulacja wysokości siedziska do +20cm 
nie łączyć z elektryczną regulacją wysokości siedziska (winda)- kod 27 nie łączyć z adapterem stacji 
dokującej DAHL 
tylko z elektroniką R-Net oraz pełnym ogumieniem kółek przednich- kod 900 
zalecane z podnóżkiem centralnym kod 4949 oraz elektryczną regulacją oparcia pleców kod 5025

4937/4260

8.200,00

siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5 cm; z zagłówkiem; 
ręczna regulacja kąta oparcia pleców; średniej wysokości poduszki stabilizujące 
boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość 
podłokietnik, 

580

10.200,00

siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5 cm; z zagłówkiem; 
elektryczna regulacja kąta oparcia pleców; tylko z elektroniką R-net 
średniej wysokości poduszki stabilizujące boczne boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość 
rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik, tylko z elektroniką R-Net- kody 415, 416, 398, 
839

578

8.200,00

siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem; 
ręczna regulacja kąta oparcia pleców; wysokie poduszki stabilizujące boczne 
boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość 
podłokietnik

581

10.200,00

siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem; 
elektryczna regulacja kąta oparcia pleców; tylko z elektroniką R-net 
wysokie poduszki stabilizujące boczne boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia 
boczków; regulowany na wysokość podłokietnik, tylko z elektroniką R-Net- kody 415, 416, 398, 839

584
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Koła środkowe (napędowe) - opcje

-pompowane846

250,00pełne904

400,00nadkola824

Ogumienie

-ogumienie czarne, odporne na ścieranie908

-ogumienie szare909

Koła środkowe- napędowe; przednia wysokość siedziska (bez poduszki)

100,00koła napędowe 14" (35cm); felga aluminiowa 44cm 47,5cm 51cm

do podanych wysokości siedziska należy dodać wysokość poduszki siedziska:  
poduszka standardowa +3 lub +6cm; ErgoSeat +7cm; ErgoStar + 12cm; RECARO +15cm

-koła napędowe 12" (30cm); felga aluminiowa

460

43cm 46,5cm 50cm

Kółka przednie- skrętne

-157 8" (200x50cm)

Kółka przednie - opcje 

-pompowane146

100,00pełne900

815

UWAGA: Opony wykonane są z mieszanki gumowej, która może pozostawiać ślady na niektórych powierzchniach (podłogi plastikowe, parkiety itp.). Nie możemy ponosić żadnej 
odpowiedzialności za szkody spowodowane ścieraniem powierzchni.

-ręczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +30*; skokowo co 10*; nie dotyczy siedziska RECARO401

2.000,00elektryczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +50*; płynnie; nie dotyczy siedziska RECARO25

2.200,00elektryczna regulacja kąta oparcia; od -10* do + 50* z funkcją pamięci położenia do użytkownika 
tylko z elektryczną regulacją tylnego kąta siedziska (pomoc do postawienia osoby) kod 49375025

Oparcie pleców - opcje 

-sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy oparciu standardowym oraz ErgoSeat814

450,00sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy siedzisku RECARO2814

250,00rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców) 
nie łączyć z siedziskami ERGOSTAR i RECARO410

550,00zagłówek; tapicerka podceratowana 
nie łączyć z siedziskami, oraz rączkami do pchania wózka kod 410913

100,00obszycie zagłówka tapicerką oddychająca2913

150,00funkcja zapamiętywania położenia zagłówka260

Oparcie pleców - regulacja kąta oparcia; nie dotyczy siedzisk RECARO

300,00dwa pojedyncze kółka tylne; rozmiar 6" (15cm); rama amortyzowana; 
dla osób korzystających z podjazdów i ramp690

-jedno- centralne, podwójne kółko tylne; rozmiar 6" (15cm); rama amortyzowana; dla zoptymalizowanego 
promienia skrętu352

Kółka tylne- skrętne; podporowe- dodatkowo amortyzowane
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Stopień podnóżka do standardowych modeli podnóżka (kod 86, 92 i 93)  (długość podudzia 28-43cm)

-stopień podnóżka dzielony z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta798 Długość podudzia

550,00stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy; głębokość 15cm; 
regulacja głębokości oraz kąta; nie łączyć z kodem 86 - podnóżki54

150,00paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)822

450,00zapiętki (tylko z kodem 798 lub 54)823

Podnóżki i stopnie podnóżka

-podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane93

300,00podnóżki odchylane i zdejmowane, z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi92

3.400,00podnóżki odchylane i zdejmowane, z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi; tylko z elektroniką R-Net86

Podnóżki model standardowy

wersja 02.2022

Boczki

-boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna;  
regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik; 106

200,00boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego ; osłona ubrania z plexi- czarna;  
regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik; podłokietnik z wgłębieniem dla stabilizacji ręki4960

50,00paski rzepowe dla ustabilizowania ręki w podłokietniku kod 4960

450,00boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości; osłona ubrania z plexi- czarna;  
regulowany na wysokość długi podłokietnik; podłokietnik przedłużony do tyłu wózka21

-
podłokietnik odchylany; regulacja wysokości i kąta; 
wysokość podłokietnika 23,5; 25,7; 27,8; 30cm; 
tylko ze standardowym uchwytem joysticka kod 4859

24

3.700,00
wytrzymałe i stabilne podłokietniki, mocowane do profili oparcia pleców; 
podłokietniki odchylane do tyłu z regulacją wysokości oraz szerokości, z regulacją kąta; 
Nie łączyć z siedziskiem typu RECARO

14

1.200,00

podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany na zewnątrz dla długości 
przedramienia do 36 cm; 
Tylko z boczkiem kod 106, 4960 lub 21; montaż podłokietnika tylko po stronie bez joysticka; 
Nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon

4982

200,00profilowana podpora pod dłoń, do podłokietników kod 4982 i 49834985

250,00profilowana podpora pod dłoń z ergonomicznym uchwytem - prawa4986

250,00profilowana podpora pod dłoń z ergonomicznym uchwytem - lewa4987

1.400,00

podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany na zewnątrz dla długości 
przedramienia do 43 cm; 
Tylko z boczkiem kod 106, 4960 lub 21; montaż podłokietnika tylko po stronie bez joysticka; 
Nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon

4983

500,00
standardowe uchwyty montażu podnóżków +/- 2cm na stronę w stosunku do szerokości siedziska. 
Kod 105 uchwyt montażu podnóżków +/- 4,5cm na stronę. 
Tylko ze stopniem podnóżka kod  54 oraz podnóżkami kod 92 lub 93

105
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Elektronika

-elektronika VR2408

-moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2 (nie łączyć z elektrycznymi podnóżkami oraz windą)682

1.700,00elektronika R-Net; wskaźnik diodowy415

416 elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD 2.500,00

398 elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz 
czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury

4.900,00

839
OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, 
Bluetooth oraz IR.  
nie łączyć z elektroniką kod 408, 415, 416, 398 oraz kodem 851 

13.100,00

4795 blokada elektroniki; (immobilizer) 250,00

Akumulatory i ładowarki

-akumulatory bezobsługowe 43Ah(5h)/50Ah(20h)5159

1.650,005158 akumulatory bezobsługowe 66Ah (5h)/80Ah (20h)

-ładowarka 8A dla akumulatorów standardowych kod 5159732

250,00ładowarka mocniejsza 12A dla akumulatorów kod 5158733

Oświetlenie

-oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami932

Podnóżek centralny (nie zdejmowany), z regulacją kąta

1.600,00podnóżek centralny, ręczna regulacja kąta podnóżka; kąt zgięcia w kolanie:85*- 95*; ręczna regulacja kąta 
stopnia podnóżka; stopień podnóżka mały; długość podudzia 28-40cm5100

1.700,00podnóżek centralny, ręczna regulacja kąta podnóżka; kąt zgięcia w kolanie: 85*-95*; ręczna regulacja kąta 
stopnia podnóżka; stopień podnóżka duży; długość podudzia 33-45cm5101

7.600,00

podnóżek centralny, elektryczna regulacja kąta w kolanie: 90*-180*,  
ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka mały; długość podudzia 20-40cm; 
automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150* regulacji 
wysokość siedziska 44cm 
tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskami RECARO  
podnóżek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 2945

4935

7.600,00

podnóżek centralny, elektryczna regulacja kąta w kolanie: 90*-180*,  
ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka duży; długość podudzia 20-45cm; 
automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150* regulacji 
wysokość siedziska od 47,5 cm 
tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskami RECARO  
podnóżek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 2945 

5104

7.700,00

podnóżek centralny, elektryczna regulacja w kolanie: 90*-180* 
ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka, długości podudzia (35-45cm); 
automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150* regulacji 
opcja elektrycznego obniżenia stopnia podnóżka do płaszczyzny podłoża 
tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskiem RECARO  
podnóżek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 2945 

4949

800,00poduszki podudzia do podnóżka centralnego, małe2945
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Kolor ramy

-kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)207

212 kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała -

186 kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik -

180 -

227 -kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik

kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX

214 -kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty

Sterowanie

-sterowanie na prawą rękę74

60 sterowanie na lewą rękę -

851 sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika; tylko ze sztangą kod 814 700,00

4789 dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika 
tylko ze sztangą kod 814 2.300,00

Uchwyt joysticka dla użytkownika

-uchwyt z regulacją długości4859

4874 osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net; nie łączyć z OMNI kod 839 200,00

4860 uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); nie łączyć z podłokietnikiem kod 24 600,00

Niestandardowe końcówki joysticka

553 końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy 100,00

556 końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy 100,00

734 końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni 400,00

4589 końcówka joysticka grzybek 200,00

4590 końcówka joysticka mała piłka - twarda 250,00

4593 końcówka joysticka słupek (5cm) 300,00

4594 końcówka joysticka guzik (płaski wierzch) 200,00

4595 końcówka joysticka duża piłka - miękka 400,00

5220 1.600,00kolor ramy podwozia, ramy siedziska, ramy oparcia pleców, podnóżków oraz 
w kolorze na życzenie klienta w kolorze z palety MEYRA

4596 końcówka joysticka piłeczka golfowa, średnica 43mm 150,00
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Uwagi odnośnie 
realizacji  
zamówienia  
wózka

Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne 
opcje bez wcześniejszej informacji. 

  
W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego 
zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

781 USB- port 650,00

782 uchwyt na telefon 150,00

930 stolik nasuwany na podłokietniki; tylko z boczkiem kod 106 i uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf) 600,00

970 uchwyt na kulę; nie łączyć z podłokietnikami kod 24 400,00

4646 stolik odchylany na bok; tylko z boczkiem kod 106 oraz uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf) 1.900,00

3075902 śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm 400,00

936 deska do przesiadania się 250,00

ocieplacz na nogi 250,00

kieszeń na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; nie łączyć z siedziskiem RECARO 150,00

kieszeń na oparciu pleców; tylko z tapicerkę pleców kod 736 150,00

Dodatki

906 lusterko wsteczne - prawe 300,00

927 lusterko wsteczne - lewe 300,00

676 odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO 300,00

2676 odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat 350,00

2721 adapter do stacji dokującej DAHL 2.500,00



Niestandardowe systemy sterowania 

4660 stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo; tylko z boczkiem kod 106 1.800,00

4661 stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo; tylko z boczkiem kod 106 1.800,00

813
sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym; tylko z boczkiem kod 106 oraz elektroniką R-Net z 
wyświetlaczem diodowym kod 415 8.100,00

565
sterowanie brodą odchylane elektrycznie; tylko z modułem OMNI - kod 839 i 4-ro punktowym pasem kod 
589

21.500,00

810 sterowanie brodą odchylane ręcznie; tylko z modułem OMNI - kod 839 i 4-ro punktowym pasem kod 589 22.000,00

794 Bluetooth (joystick wózka jako myszka w komputerze) 1.800,00

4611 sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839 24.000,00

4600 sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839 28.000,00

4612 sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839 24.000,00

4601 sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839 28.000,00

4940 uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot 4.200,00

29.500,00sterowanie TouchDrive; tylko z modułem OMNI - kod 839 oraz elektroniką R-Net4613

4.900,00zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; tylko z modułem OMNI - kod 8394615

650,00zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka, średnica 63mm; tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD 
(kod 416 lub 398) lub modułem OMNI - kod 839543
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Prędkość maksymalna 
-
6 km/h
115
silniki 2x180W
zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km; 
waga użytkownika do 120kg
nie łączyć z elektroniką R-Net kod 415, 415, 398, 839
3.900,00
zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km
waga użytkownika do 160kg
tylko z mocniejszymi akumulatorami oraz ładowarką; tylko z R-Net
silniki 2x350W
6 km/h
115/525
3.900,00
zasięg przy akumulatorach standardowych: do 35km
waga użytkownika do 160kg
tylko z mocniejszymi akumulatorami oraz ładowarką; tylko z R-Netnie łączyć ze sterowaniem brodą kod 565 i 810
silniki 2x350W
10 km/h
117/525
Szerokość siedziska (dla siedziska standardowego oraz ErgoSeat)
-
szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 38cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 38-50cm
38
-
szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 43cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 43-55cm
43
-
szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 48cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 48-60cm
48
-
szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 53cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 53-65cm
53
Głębokość siedziska (dla siedziska standardowego oraz ErgoSeat)
-
głębokość siedziska 40cm
615
-
głębokość siedziska 43cm
788
-
głębokość siedziska 46cm
619
-
głębokość siedziska 49cm
792
-
głębokość siedziska 53cm
793
300,00
głębokość siedziska 56cm
356
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Podstawa siedziska (nie dotyczy siedziska RECARO)
-
4276
aluminiowa płyta siedziska, czarna
przy siedzisku RECARO realna szerokość siedziska (między boczkami) wynosi ok. 50cm
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7.500,00
siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem;
ręczna regulacja kąta oparcia pleców;
boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik
579
9.500,00
siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem;
elektryczna regulacja kąta oparcia pleców; tylko z elektroniką R-net
boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik, tylko z elektroniką R-Net- kody 415, 416, 398, 839
567
Poduszka siedziska
-
poduszka siedziska; wysokość 6cm; obszycie czarna kodura
561
-
poduszka siedziska; wysokość 3cm; obszycie czarna kodura
DP-4
300,00
poduszka siedziska; wysokość 5cm, obszycie dzianina dystansowa czarna; poduszka delikatnie profilowana
DP-6
Oparcie pleców; wysokość oparcia 50cm z możliwością obniżenia na 45cm
-
standardowa tapicerka pleców, kodura; czarna
737/287
250,00
tapicerka pleców kodura; regulacja napiętości pasami: 
736/287
czarna
granatowa
czerwona
tapicerka pleców oddychająca; regulacja napiętości pasami: 
736/OR-1
czarna
granatowa
czerwona
350,00
100,00
obszycie (pokrowiec) poduszki siedziska (kod 561, DP-4) dzianiną dystansową; czarna
SD-1
2.000,00
ErgoSeat: profilowany system siedziska (poduszka siedziska i oparcia pleców)
948/949
100,00
tapicerka poduszek siedziska ErgoSeat dzianiną dystansową
SD-1
-
tapicerka poduszek siedziska ErgoSeat dzianiną tekstylną; czarna
237
-
tapicerka poduszek siedziska ErgoSeat dzianiną podceratowana; czarna
4980
Niestandardowe systemy siedzisk
czarna
granatowa
czerwona
czarno- czerwona
czarno- granatowa
2.700,00
ErgoSeat PRO: profilowana poduszka siedziska, tapicerka pleców komfortowa w kolorze czarnym, z regulacją napiętości pasami; wysokość 53 lub 57cm; dla szerokości siedziska 43 lub 48cm
948/2019
1.600,00
ErgoSeat PRO- peloty piersiowe duże; para: wysokość 31cm
2021
1.600,00
ErgoSeat PRO- peloty piersiowe małe; para: wysokość 23cm
2032
poduszka siedziska Netti Uno, wymiary i tapicerka na zapytanie
na zapytanie
poduszka siedziska Netti SIT, wymiary i tapicerka na zapytanie
na zapytanie
poduszka siedziska Netti SIT C, wymiary i tapicerka na zapytanie
na zapytanie
poduszka oparcia pleców Netti Uno BACK, wymiary i tapicerka na zapytanie
na zapytanie
poduszka siedziska Netti SMART, wymiary i tapicerka na zapytanie
na zapytanie
poduszka siedziska Netti STABIL, wymiary i tapicerka na zapytanie
na zapytanie
poduszka siedziska Netti SUPER STABIL, wymiary i tapicerka na zapytanie
na zapytanie
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Siedzisko - opcje dodatkowe
250,00
pasy odwodzące nogi
DK-1
400,00
klin krokowy miękki z poduszką siedziska
DK-2
590
klin krokowy montowany do płyty siedziska
750,00
300,00
pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową
833
250,00
kamizelka stabilizująca
OD-6
150,00
pas stabilizujący- piersiowy; długość:
OD-8
60cm
80cm
110cm
140cm
954
peloty odchylane (para); nie łączyć z podłokietnikami kod 24
3.100,00
957
peloty stałe (para); nie łączyć z podłokietnikami kod 24
550,00
950,00
pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową 
589
Siedzisko - opcje (dotyczy wszystkich modeli siedzisk)
-
ręczna regulacja przedniego kąta siedziska; skokowo: 1*, 4*, 7* lub 10*
119
5.300,00
elektryczna regulacja przedniego kąta siedziska; płynna; od 0* do + 30*; 
nie łączyć z elektryczną regulacją tylnego kąta siedziska- kod 4937
118
12.900,00
elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda nożycowa) do +30cm; 
oraz opcja elektrycznej regulacji kąta siedziska w zakresie 0* do 30*
nie łączyć z kodem 4118- elektryczna regulacja przedniego kąta siedziska do 50*
nie łączyć z kodem 4937- elektryczna regulacja tylnego kąta siedziska; tylko z elektroniką R-Net
27
4.900,00
elektryczna regulacja przedniego kąta siedziska; płynna; od 0* do + 50*; 
nie łączyć z elektryczną regulacją wysokości siedziska (winda)- kod 27
nie łączyć z elektryczną regulacją tylnego kąta siedziska- kod 4937
4118
16.500,00
elektryczna regulacja tylnego kąta siedziska (pomoc do postawienia osoby); płynna; od 0* do -25*; 
kąt przedniej części siedziska w zakresie od 0* do 45* (w zależności od położenia tylnej części siedziska)
oraz elektryczna regulacja wysokości siedziska do +20cm
nie łączyć z elektryczną regulacją wysokości siedziska (winda)- kod 27 nie łączyć z adapterem stacji dokującej DAHL
tylko z elektroniką R-Net oraz pełnym ogumieniem kółek przednich- kod 900
zalecane z podnóżkiem centralnym kod 4949 oraz elektryczną regulacją oparcia pleców kod 5025
4937/4260
8.200,00
siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5 cm; z zagłówkiem;
ręczna regulacja kąta oparcia pleców; średniej wysokości poduszki stabilizujące
boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik, 
580
10.200,00
siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5 cm; z zagłówkiem;
elektryczna regulacja kąta oparcia pleców; tylko z elektroniką R-net średniej wysokości poduszki stabilizujące boczne boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik, tylko z elektroniką R-Net- kody 415, 416, 398, 839
578
8.200,00
siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem;
ręczna regulacja kąta oparcia pleców; wysokie poduszki stabilizujące boczne
boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik
581
10.200,00
siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem;
elektryczna regulacja kąta oparcia pleców; tylko z elektroniką R-net
wysokie poduszki stabilizujące boczne boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik, tylko z elektroniką R-Net- kody 415, 416, 398, 839
584
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Koła środkowe (napędowe) - opcje
-
pompowane
846
250,00
pełne
904
400,00
nadkola
824
Ogumienie
-
ogumienie czarne, odporne na ścieranie
908
-
ogumienie szare
909
Koła środkowe- napędowe; przednia wysokość siedziska (bez poduszki)
100,00
koła napędowe 14" (35cm); felga aluminiowa
44cm
47,5cm
51cm
do podanych wysokości siedziska należy dodać wysokość poduszki siedziska: 
poduszka standardowa +3 lub +6cm; ErgoSeat +7cm; ErgoStar + 12cm; RECARO +15cm
-
koła napędowe 12" (30cm); felga aluminiowa
460
43cm
46,5cm
50cm
Kółka przednie- skrętne
-
157
8" (200x50cm)
Kółka przednie - opcje 
-
pompowane
146
100,00
pełne
900
815
UWAGA: Opony wykonane są z mieszanki gumowej, która może pozostawiać ślady na niektórych powierzchniach (podłogi plastikowe, parkiety itp.). Nie możemy ponosić żadnejodpowiedzialności za szkody spowodowane ścieraniem powierzchni.
-
ręczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +30*; skokowo co 10*; nie dotyczy siedziska RECARO
401
2.000,00
elektryczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +50*; płynnie; nie dotyczy siedziska RECARO
25
2.200,00
elektryczna regulacja kąta oparcia; od -10* do + 50* z funkcją pamięci położenia do użytkownika
tylko z elektryczną regulacją tylnego kąta siedziska (pomoc do postawienia osoby) kod 4937
5025
Oparcie pleców - opcje 
-
sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy oparciu standardowym oraz ErgoSeat
814
450,00
sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy siedzisku RECARO
2814
250,00
rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców)
nie łączyć z siedziskami ERGOSTAR i RECARO
410
550,00
zagłówek; tapicerka podceratowana
nie łączyć z siedziskami, oraz rączkami do pchania wózka kod 410
913
100,00
obszycie zagłówka tapicerką oddychająca
2913
150,00
funkcja zapamiętywania położenia zagłówka
260
Oparcie pleców - regulacja kąta oparcia; nie dotyczy siedzisk RECARO
300,00
dwa pojedyncze kółka tylne; rozmiar 6" (15cm); rama amortyzowana;
dla osób korzystających z podjazdów i ramp
690
-
jedno- centralne, podwójne kółko tylne; rozmiar 6" (15cm); rama amortyzowana; dla zoptymalizowanego promienia skrętu
352
Kółka tylne- skrętne; podporowe- dodatkowo amortyzowane
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Stopień podnóżka do standardowych modeli podnóżka (kod 86, 92 i 93)  (długość podudzia 28-43cm)
-
stopień podnóżka dzielony z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta
798
550,00
stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy; głębokość 15cm;
regulacja głębokości oraz kąta; nie łączyć z kodem 86 - podnóżki
54
150,00
paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)
822
450,00
zapiętki (tylko z kodem 798 lub 54)
823
Podnóżki i stopnie podnóżka
-
podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane
93
300,00
podnóżki odchylane i zdejmowane, z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi
92
3.400,00
podnóżki odchylane i zdejmowane, z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi; tylko z elektroniką R-Net
86
Podnóżki model standardowy
wersja 02.2022
Boczki
-
boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna; 
regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik; 
106
200,00
boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego ; osłona ubrania z plexi- czarna; 
regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik; podłokietnik z wgłębieniem dla stabilizacji ręki
4960
50,00
paski rzepowe dla ustabilizowania ręki w podłokietniku kod 4960
450,00
boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości; osłona ubrania z plexi- czarna; 
regulowany na wysokość długi podłokietnik; podłokietnik przedłużony do tyłu wózka
21
-
podłokietnik odchylany; regulacja wysokości i kąta;
wysokość podłokietnika 23,5; 25,7; 27,8; 30cm;
tylko ze standardowym uchwytem joysticka kod 4859
24
3.700,00
wytrzymałe i stabilne podłokietniki, mocowane do profili oparcia pleców;
podłokietniki odchylane do tyłu z regulacją wysokości oraz szerokości, z regulacją kąta;
Nie łączyć z siedziskiem typu RECARO
14
1.200,00
podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany na zewnątrz dla długości
przedramienia do 36 cm;
Tylko z boczkiem kod 106, 4960 lub 21; montaż podłokietnika tylko po stronie bez joysticka;
Nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon
4982
200,00
profilowana podpora pod dłoń, do podłokietników kod 4982 i 4983
4985
250,00
profilowana podpora pod dłoń z ergonomicznym uchwytem - prawa
4986
250,00
profilowana podpora pod dłoń z ergonomicznym uchwytem - lewa
4987
1.400,00
podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany na zewnątrz dla długości
przedramienia do 43 cm;
Tylko z boczkiem kod 106, 4960 lub 21; montaż podłokietnika tylko po stronie bez joysticka;
Nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon
4983
500,00
standardowe uchwyty montażu podnóżków +/- 2cm na stronę w stosunku do szerokości siedziska. Kod 105 uchwyt montażu podnóżków +/- 4,5cm na stronę.
Tylko ze stopniem podnóżka kod  54 oraz podnóżkami kod 92 lub 93
105
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
6 z 9
Ichair ORBIT
1.618
ICHAIR ORBIT
wersja 02.2022
Elektronika
-
elektronika VR2
408
-
moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2 (nie łączyć z elektrycznymi podnóżkami oraz windą)
682
1.700,00
elektronika R-Net; wskaźnik diodowy
415
416
elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD
2.500,00
398
elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury
4.900,00
839
OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR. 
nie łączyć z elektroniką kod 408, 415, 416, 398 oraz kodem 851 
13.100,00
4795
blokada elektroniki; (immobilizer)
250,00
Akumulatory i ładowarki
-
akumulatory bezobsługowe 43Ah(5h)/50Ah(20h)
5159
1.650,00
5158
akumulatory bezobsługowe 66Ah (5h)/80Ah (20h)
-
ładowarka 8A dla akumulatorów standardowych kod 5159
732
250,00
ładowarka mocniejsza 12A dla akumulatorów kod 5158
733
Oświetlenie
-
oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami
932
Podnóżek centralny (nie zdejmowany), z regulacją kąta
1.600,00
podnóżek centralny, ręczna regulacja kąta podnóżka; kąt zgięcia w kolanie:85*- 95*; ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka mały; długość podudzia 28-40cm
5100
1.700,00
podnóżek centralny, ręczna regulacja kąta podnóżka; kąt zgięcia w kolanie: 85*-95*; ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka duży; długość podudzia 33-45cm
5101
7.600,00
podnóżek centralny, elektryczna regulacja kąta w kolanie: 90*-180*, 
ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka mały; długość podudzia 20-40cm;
automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150* regulacji
wysokość siedziska 44cm
tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskami RECARO 
podnóżek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 2945
4935
7.600,00
podnóżek centralny, elektryczna regulacja kąta w kolanie: 90*-180*, 
ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka duży; długość podudzia 20-45cm;
automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150* regulacji
wysokość siedziska od 47,5 cm
tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskami RECARO 
podnóżek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 2945 
5104
7.700,00
podnóżek centralny, elektryczna regulacja w kolanie: 90*-180*
ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka, długości podudzia (35-45cm);
automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150* regulacji
opcja elektrycznego obniżenia stopnia podnóżka do płaszczyzny podłoża
tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskiem RECARO 
podnóżek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 2945 
4949
800,00
poduszki podudzia do podnóżka centralnego, małe
2945
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Kolor ramy
-
kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)
207
212
kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała
-
186
kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik
-
180
-
227
-
kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik
kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX
214
-
kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty
Sterowanie
-
sterowanie na prawą rękę
74
60
sterowanie na lewą rękę
-
851
sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika; tylko ze sztangą kod 814
700,00
4789
dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika
tylko ze sztangą kod 814
2.300,00
Uchwyt joysticka dla użytkownika
-
uchwyt z regulacją długości
4859
4874
osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net; nie łączyć z OMNI kod 839
200,00
4860
uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); nie łączyć z podłokietnikiem kod 24
600,00
Niestandardowe końcówki joysticka
553
końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy
100,00
556
końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy
100,00
734
końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni
400,00
4589
końcówka joysticka grzybek
200,00
4590
końcówka joysticka mała piłka - twarda
250,00
4593
końcówka joysticka słupek (5cm)
300,00
4594
końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)
200,00
4595
końcówka joysticka duża piłka - miękka
400,00
5220
1.600,00
kolor ramy podwozia, ramy siedziska, ramy oparcia pleców, podnóżków oraz
w kolorze na życzenie klienta w kolorze z palety MEYRA
4596
końcówka joysticka piłeczka golfowa, średnica 43mm
150,00
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Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.
 
W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającegozamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danychosobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.
781
USB- port
650,00
782
uchwyt na telefon
150,00
930
stolik nasuwany na podłokietniki; tylko z boczkiem kod 106 i uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)
600,00
970
uchwyt na kulę; nie łączyć z podłokietnikami kod 24
400,00
4646
stolik odchylany na bok; tylko z boczkiem kod 106 oraz uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)
1.900,00
3075902
śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm
400,00
936
deska do przesiadania się
250,00
ocieplacz na nogi
250,00
kieszeń na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; nie łączyć z siedziskiem RECARO
150,00
kieszeń na oparciu pleców; tylko z tapicerkę pleców kod 736
150,00
Dodatki
906
lusterko wsteczne - prawe
300,00
927
lusterko wsteczne - lewe
300,00
676
odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO
300,00
2676
odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat
350,00
2721
adapter do stacji dokującej DAHL
2.500,00
Niestandardowe systemy sterowania 
4660
stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo; tylko z boczkiem kod 106
1.800,00
4661
stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo; tylko z boczkiem kod 106
1.800,00
813
sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym; tylko z boczkiem kod 106 oraz elektroniką R-Net z wyświetlaczem diodowym kod 415
8.100,00
565
sterowanie brodą odchylane elektrycznie; tylko z modułem OMNI - kod 839 i 4-ro punktowym pasem kod 589
21.500,00
810
sterowanie brodą odchylane ręcznie; tylko z modułem OMNI - kod 839 i 4-ro punktowym pasem kod 589
22.000,00
794
Bluetooth (joystick wózka jako myszka w komputerze)
1.800,00
4611
sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839
24.000,00
4600
sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839
28.000,00
4612
sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839
24.000,00
4601
sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839
28.000,00
4940
uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot
4.200,00
29.500,00
sterowanie TouchDrive; tylko z modułem OMNI - kod 839 oraz elektroniką R-Net
4613
4.900,00
zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; tylko z modułem OMNI - kod 839
4615
650,00
zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka, średnica 63mm; tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD (kod 416 lub 398) lub modułem OMNI - kod 839
543
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