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podstawowe wyposażenie 
             01.03.2022

opcje

JW-12500 przedłuzenie daszka przeciwsłonecznego 

JW-12400 
JW-12405	

JW-12800	

JOSI-Wismi 

- 20-calowe tylne koła, hamulce bębnowe tylnych kół
- hamulce postojowe po obu stronach
- regulowane zawieszenie na oba koła
- składana aluminiowa rama
- przechył siedziska do 35°
- uchwyty transportowe

- daszek przeciwsłoneczny z oknem
- regulowany ergonomiczny uchwyt do pchania
- podłokietniki tapicerowane
- kółko antywywrotne
- opaska bezpieczeństwa na nadgarstek z zapięciem

magnetycznym

reha                        model 2022b-buggy

- 5-cio punktowy pas z regulacją

- 12.5 calowe koło terenowe (nieskrętne)

- tapicerka nylonowa

- podnóżek regulowany
(tapicerka wykonana z miękkiej pianki, z pokrowcami z nylonu)

JW-10001	 size	S	
JW-10002	 size	M	
JW-10003 size L w zestawie JW-12405	

zawias zębatkowy ze stali nierdzewnej na rączce do prowadzenia 

zdjęcie z akcesoriami

przedłużenie oparcia pleców     5 cm  
dopłata do zawiasów zębatkowych ze stali nierdzewnej na rączce 
(zalecane od wagi użytkownika / obciążenia 40 KG)

zestaw mocujący do transportu (AMF-Bruns)
w zestawie stojak oraz zestaw pasów AMF-Transit 
(nie pasuje z JW-18100)
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kółko przednie

JW-14100 przednie kółko obrotowe zamiast koła terenowego

JW-14200 dodatkowo przednie kółko obrotowe do koła terenowego 

JW-13200 
czerwień / antracyt

JW-13300 
niebieski / antracyt

JW-13400 
zielony / antracyt

kolory 

dodatkowe kolory / kombinacje

JW-13601
niebieski

JW-13604
różowy

JW-13605
fiolet

JW-13603
zielony

JW-13606
jasno szary

JW-13501 
antracyt

JW-13502 
biało / szary

JW-13503 
RAL- kolor

dopłata za dodatkowe kolory

                             kolor ramy: kolory fabryczne:  

JW-13602 
czerwony



Rev: 01/02.2022 © John GmbH strona: 3 / 6 

podstawowe kolory: 

JW-13100   czarno / czarnyJW-13000  szaro / czarny 

wybór koloru tapicerki poduszek 

wyposażenie dla modelu rehab-buggy 
tapicerka wykonana z miękkiej pianki, z pokrowcami z nylonu

zagłówek regulowany za pomocą rzepów	

JW-10101  
zaokrąglony	

JW-10102 
płytki	

regulowane peloty tułowia z wzmocnionym oparciem pleców	

JW-10201 rozm 1, szer. kl piers.  16-23 cm 

JW-10202 rozm   2, szer. kl piers.  24-32 cm 

JW-10203 rozm 3, szer. kl piers.   32-42 cm 

JW-10206    dopłata za pas piersiowy, regulowany 
poduszka siedzeniowa	

JW-10300  
poduszka siedzenia 

akcesoria

JW-10500   wałek 
pod kolana  

JW-10501 
poduszka 
lędźwiowa

JW-10305 

JW -10306

JW-10307  

 klin odwodzeniowy

 boczne poduszki

           wsparcie miednicy
      (nie można łączyć z bocznymi poduszkami) 
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opis: Pas 5-punktowy znajdujący się w wyposażeniu podstawowym jest zamienny z kamizelką piersiową, 
            oraz spodenkami siedzeniowymi lub pasem biodrowym 

kamizelka kl piersiowej	

JW-10704  

JW-10705  

JW-10701 

JW-10702   

JW-10703   

	 spodenki siedzeniowe	

JW-10754  

JW-10755  

JW-10756  

JW-10751   

JW-10752   

JW-10753   

JW-10757   

2-punktowy pas biodrowy z klamrą magnetyczną „V“

JW-10773  -  rozm  3 JW-10771 - rozm 1 

JW-10775    -  rozm  2 

kamizelka piersiowa 

- rozm 1

- rozm 2

- rozm 3

- rozm 4

- rozm 5

- rozm 1

- rozm 2

- rozm 3

- rozm 4

- rozm 5

- rozm 6

- rozm 6

strona: 4 / 6 
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akcesoria

JW-15100 torba 

JW-15200 
dyszel pod rower
(bez adaptera pod rower)

50000D00225-00000 
weber- adapter pod 
rower

JW-15300
folia przeciwdeszczowa

JW-15400 kółko 
antywywrotne

JW-15500 zestaw 
bezpieczeństwa do 
przyczepki

JW-15800 
osłony szprych

JW-15600 moskitiera

JW-18100 

JW-18101 kółko antywywrotne na oś stalową

za dopłatą- oś stalowa z hamulcami tarczowymi
2x 160mm w tym. dźwignia hamulca ręcznego
(*nie można łączyć z  JW-12800)
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L

H

B

I

JOSI-Wismi 
body size

rozm S 
do 120 cm 

rozm M 
do 150 cm 

rozm L
do  175 cm

79 cm 
167 cm 
118 cm 
44 cm 
68 x 67 x 62 cm  
85 KG 
19 KG    

20“
do 42 cm 

 do 38 cm 

do 55 cm 

80 cm 
45 cm 

do 35° 

79 cm
178 cm 
128 cm
44 cm
68 x 71 x 64 cm 
85 KG
20,5 KG

20“
do 42 cm 

do 38 cm 

do  62 cm 

90 cm 
45 cm

do 35°

głębokość

w
ys

ok
oś

ć

dane techniczne

79 cm 
156 cm 
118 cm 
44 cm 
68 x 67 x 62 
cm 85 KG 
18 KG 

20“
do 42 cm 

do 38 cm 

do 44 cm 

80 cm 
45 cm 

do  35° 

szer wózka (B) 
długość (L) 
wysokość (H) 
szerokość wewnętrzna (I) 
wymiary opakowania (BTH) 
obciążenie max

waga wózka

tylne koła

szer siedziska 

głebokość siedziska

długość nóg

wysokość oparcia

wysokość siedzenia

przechył (tilt)
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