
Urządzenie z napędem elektrycznym

Dane do faktury / Nr Klienta Adres dostawy   taki, jak dane do faktury

Nr Kl.: Nr Kl.:

Nazwa: Nazwa:

Ulica: Ulica:

Miasto:   Miasto:   

E-Mail: E-Mail:

Tel.: Tel.:

Informacje o zamówieniu Waga użytkownika

 Zamówienie  Wycena  Built-4-Me® Maksymalna waga użytkownika: 110 kg

Nr zamówienia: Waga Użyt.:  kg

Nr art.: 47600001 

Data zam.:  Dzień     Miesiąc      Rok   

FORMULARZ ZAMÓWIENIA .

9.900 PLNCena od

REF.:12/2021



Maksymalna waga 
użytkownika 110 kg Maksymalna prędkość 6 km/h; (opcjonalnie 10 km/h lub 15 

km/h)

Szerokość ramy z przodu 260 – 480 mm(1) Rozmiar koła 8,5“ opona pełna/
14" opona pneumatyczna

Waga akumulatora 2 kg Akumulator Li-Ion, 36V, 8.1 Ah

Waga całkowita 
bez  akumulatora 11 kg Hamulec

Dwa niezależne systemy 
hamowania: hamulec elektryczny, 
hamulec tarczowy

Waga całkowita 
z akumulatorem 13 kg Moc 36 V

Kolor Czarny Maksymalny zasięg 25 km

Akcenty kolorystyczne Czarny, czerwony, niebieski, 
pomarańczowy2) Kąt podjazdu do 11% (6°)

(1) Szerokość ramy mierzona jest od środkowej krawędzi rurki do środkowej krawędzi rurki w miejscu montażu urządzenia.
Użyj tylko zmierzonego wymiaru, nie sugeruj się szerokością siedziska.
(2) Akcenty kolorystyczne standardowo występują w kolorze czarnym. 

F55

2



Podstawa PLN

EMF010000
Urządzenie z napędem F55 z silnikiem 400 W (max.), akumulatorem litowo-jonowym 8.1 Ah biegiem do 
przodu i do tyłu, tempomatem, podwójnym układem hamulcowym (hamulec tarczowy, hamulec 
elektroniczny), błotnikiem, przednim światłem i akcentami kolorystycznymi.

–

F55

EMF070085 F55 8,5", opona pełna 9900

EMF070086 F55 14", opona pneumatyczna 10600

Zamówienie PLN
EMF090213 Bez zamówienia na wózek –

EMF090217 Z zamówieniem na wózek, urządzenie bez montażu do wózka (1) –

EMF090218 Z zamówieniem na wózek, urządzenie z montażem do wózka (2) -

Elementy montażowe PLN
EMF010027 Adaptery do wózków z ramą zamkniętą –

EMF010028 Adaptery do wózków z ramą z odchylanymi podnóżkami (SA) –

Zaciski dokujące

EMF010030 Do rurek owalnych (Quickie Xenon² FF, Helium) (3) 0

EMF010031 Do Quickie Xenon² SA (3) 0

EMF010042 Do Ki Mobility Rogue (3) (4) 250

EMF010041 Do rurek owalnych (Progeo Joker / Ego / Tekna) (3) (4) 250

EMF010029 Do rurek okrągłych (pasujące do rurek o średnicy 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm & 30 mm) (3) (4) 0

Regulacja PLN
Kompletny zestaw do łatwej regulacji w celu dopasowania F55 do szerokości ramy od 260 do 480 mm (5). 
F55 można w pełni dostosować do wszystkich wysokości siedzeń i kątów ramy. –

Prędkość PLN
EMF000025 6 km/h –

EMF000027 10 km/h (6) –

EMF000028 15 km/h (6) –

Wyświetlacz PLN
Wyświetlacz: stan baterii, licznik kilometrów, licznik podróży, śr. prędkość, zużycie energii w czasie 
rzeczywistym –

Akcesoria PLN
Oświetlenie LED –

Błotnik –

Akcenty kolorystyczne (4 kolory do wyboru) –

EMF090074 Przednia i tylna lampa (opcja dodatkowa na klipsy montowana do kierownicy F55 i oparcia wózka) 230

EMF010032 Stopka: mocowana do ramy 580

EMF010033 Wyściółka ramy (w zestawie) –

EMF160010 Dodaktowy akumulator litowo-jonowy, std.: 36V, 8.1 Ah, 291 Wh (maks. zasięg 25 km) 3100

EMF110155 Dodatkowa ładowarka 295

(1) Zamówienie na wózek na osobnym formularzu. Osobne wysyłki wózka i F55.
(2) Zamówienie na wózek na osobnym formularzu. Wysyłka z zamontowanym 
urządzeniem do wózka/ wysyłka wózka z urządzeniem bez montażu.
(3) Przed złożeniem zamówienia zawsze sprawdź przestrzeń montażową zacisków 
dokujących. W zależności od konfiguracji i opcji, określona konfiguracja wózka może nie 
zapewniać wystarczającej ilości miejsca do montażu urządzenia.
(4) Zawsze sprawdzaj kompatybilność urządzenia dla wózków spoza oferty Sunrise 
Medical. 

(5)  Szerokość ramy mierzona jest od środkowej krawędzi rurki do środkowej krawędzi 
rurki w miejscu montażu urządzenia. Użyj tylko zmierzonego wymiaru, nie sugeruj się 
szerokością siedziska.
(6) Sprawdź lokalne przepisy i regulacje dotyczące maks. dozwolonej prędkości w 
Twoim kraju. Ustawienia prędkości> 6 km / h można zamówić wyłącznie składając 
podpis ( na następnej stronie). Ustawienia maksymalnej prędkości może zmienić tylko 
firma Sunrise Medical.
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Zaciski dokujące

// EMF070085 F55 8,5", opona pełna 
(Zdjęcie z opcją EMF010027 z adapterami do 
wózków z ramą zamkniętą i czerwonymi 
akcentami kolorystycznymi)

// EMF010029 do okrągłuch 
rurek ramy (pasujące do rurek 
o średnicy: 19.5 mm, 23 mm, 
25 mm, 28.6 mm & 30 mm)

Oświetlenie LED, błotnik (z 
czerwonym akcentem 
kolorystycznym) i hamulcem 
tarczowym (zdjęcie opcji 
EMF070085 F55 8,5", opona 
pełna)

// EMF070086 F55 14", opona pneumatyczna
(Zdjecie z opcją EMF010027 z adapterami do 
wózków z ramą zamkniętą i niebieskimi 
akcentami kolorystycznymi)

Akcesoria

Akcenty kolorystyczne (błotnik)// EMF010032 Stopka: 
mocowana do ramy

// EMF070085 F55 8.5", opona pełna
(Zdjęcie z opcją EMF010028 z adapterami do 
wózków z ramą SA z wydłużoną ramą i 
wygiętym drążkiem kierownicy i 
pomarańczowymi akcentami 
kolorystycznymi)

Empulse F55

Paski boczne z niebieskimi 
akcentami kolorystycznymi)
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Data Podpis użytkownika

Dzień Miesiąc Rok

Potwierdzenie

Chcielibyśmy podkreślić, iż użytkowanie Empulse F55 z maksymalną prędkością większą od 6 km/h  
jest dopuszczone do ruchu drogowego tylko w niektórych krajach. Dla krai, w których obowiązuje 
ograniczenie prędkości, dozwolone jest jedynie użytkowanie przystawki na terenie prywatnym.

W przypadku ograniczenia prędkości wynikającego z obowiązujących przepisów o ruchu drogowym 
w danym kraju, Empulse F55 z prędkością wyższą niż 6 km/h, może nie być dopuszczona do ruchu 
ruchu drogowego, jak również użytkowania jej na wyznaczonych ścieżkach rowerowych. Użytkownik 
zobowiązany jest do samodzielnego zapoznania się z prawodastwem w danym kraju i sprawdzeniu 
czy wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie F55 o prędkościach 10/15 km/h. 

Podczas składania zamówienia, prosimy o potwierdzenie podpisem, że wszystkie informacje są 
zrozumiałe, a złożone zamówienie na F55 o prędkości większej niż 6 km/h ma być zrealizowane i 
dostarczone. 

Jeśli będę użytkował F55 o większej prędkości niż 6 km/h w innym kraju, zobowiązuję się do 
zapoznania z przepisami o ruchu drogowym tego kraju przez jej użytkowaniem.
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Data Podpis

F55 PLN

Cena podstawowa brutto

Cena opcji brutto

Całkowita cena brutto

Dzień Miesiąc Rok

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6 
94-103 Łódź  
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl

Uwagi do zamówienia

F55
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