
Sangon ylläpito ja huolto on helppoa, sillä osat kuten virtamoduuli 
(power module), istuintoimintojen ohjausmoduuli (ISM) sekä 
akut ovat helposti saavutettavissa. 

Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä mainittakoon Sango sähköpyörätuolien pehmeät ajo-ominaisuudet.

olluttuotekehityksessä on asiakkaillamme ollut

Sango-tuoteperheen sähköpyörätuolien 
tuotekehityksessä on asiakkaillamme tärkeä rooli niin 
muotoilun kuin rakenteenkin suhteen. Sangossa on 
hyödynnetty useiden vuosien kokemusta; käyttäjien 
vaatimukset, huollon helppous sekä osien sujuvan 
vaihdon ja purkamisen tärkeys. 

Sangon rakenne on kestävä ja selkeä, mikä tekee sähköpyörätuolista erittäin 
tukevan. Sangon keskiveto takaa ainutlaatuisen vakaan ajokokemuksen, 
käyttäytyen keinumatta myös silloin kun ote irrotetaan ohjaussauvasta. 

Intohimo yhdistettynä kokemukseen on Poweria! 

Sango-tuoteperheestä löytyvät myös kapeat Sango Slimline 
sähköpyörätuolit keski- ja takavetoisena, joissa 
kokonaisleveys alkaen 53 cm (kts. erillinen esite)
Junior-istuimet lapsille ja pienille aikuisille ovat 
saatavissa kaikkiin Sangon runkomalleihin

UUTTA! Sango Advanced keskiveto on nyt saatavilla 16" 
ajopyörillä, 6 pyöräinen versio 9"etupyörillä ja 8" 
takapyörillä.
Loistavat ajo-ominaisuudet maastossa ja silti ketterä sisällä.



Malli/tyyppi Etuveto Takaveto Keskiveto
Tekniset tiedot* min. max. min. max. min. max. yksikkö
Käyttäjän paino 160 160 160 kg
Ajonopeus 6 / 10 / 12,5 6 / 10 / 12,5 6 / 10 / 12,5 km/h
Akut 60 / 78 60 / 78 60 / 78 Ah
Kokonaispituus sis.jalkatuet 985 1680 980 1680 1070 - mm
Kokonaisleveys 615 700 615 700 615 700 mm
Istuinkulma 0 / 4  / 8 0 / 4  / 8 0 / 4  / 8 °
Toiminnallinen istuinsyvyys 420 560 420 560 420 560 mm
Toiminnallinen istuinleveys 420 540 420 540 420 540 mm
Istuinkorkeus edessä istuinraamiin 390 480 390 480 390 480 mm
Selkäosan kulma 90 120 90 120 90 120 °
Selkäosan korkeus 500 570 500 570 500 570 mm
Etupyörät 8 / 9 8 / 9 7 / 8 “
Ajopyörät 12 / 14 12 / 14 12 / 14 “

* Tekniset tiedot on mitattu 9” ja 14” pyörillä.

Sango Advanced sähköpyörätuolit on varustettu R-net 
elektroniikalla. R-netiin voi lisätä Omni-moduulin millä tahansa 
erityisohjauksella yksilöllisiin tarpeisiin.  Integroidun bluetoothin 
sekä infrapunayhteyden avulla voi R-netin ohjausyksikön yhdistää 
ulkoisiin laitteisiin, kuten älypuhelin tai tv.
Näitä laitteita voi tällöin käyttää sähköpyörätuolin ohjaussauvalla. 
Gyro ajonvakautusmoduulin voi lisätä R-netiin, jolloin
ajo-ominaisuudet ovat entistä vakaammat ja miellyttävämmät.

Mukavuus on minimivaatimus. 
Sego istuinjärjestelmä takaa erinomaisen tuennan vartalolle, päälle 
sekä ylä- ja alaraajoille.

• Alin istuinkorkeus on 39 cm, jopa istuimen kallistusmoduulin kanssa. Hissin
kanssa alin istuinkorkeus on 40 cm

• Helpposäätöinen istuinsyvyys ja -leveys
• Laaja valikoima istuintyynyjä ja selkätyynyjä
• Valittavissa useita sähköisiä istuintoimintoja (hissi, selkäosa, istuimen

kallistus)
• Useita jalkatukivaihtoehtoja : säädettävät jalkalevyt, vaakatasoon säätyvät

jalkatuet joko kaasujousella tai sähkötoimisina, keskikiinnityksellä
sähkötoiminen jalkatuki (vaakatasoon säätö ja/tai pituussäätö).
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