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ENERGIA PRE VÁŠ 
MECHANICKÝ VOZÍK

VÁŠ PERFEKTNÝ 
SPOLOČNÍK NA CESTY, 
NECH UŽ SA   VYBERIETE
KAMKOĽVEK

PRESKÚMAJTE  SVET , 
AKO NIKDY PREDTÝM 

EXTRA
VÝKON

S NAMI SA TERAZ DOSTANETE AJ NA MIESTA, 
KTORÉ BOLI PREDTÝM MIMO VÁŠHO DOSAHU

Nový prídavný pohon Empulse F55 posúva hranice vašich 
možností ďalej, než kedykoľvek predtým. Niekoľkokrát 
znásobuje dojazd vášho mechanického vozíka, šetrí vaše 
sily a pred nadmerným namáhaním chráni váš nosný 
aparát, kĺby a svaly.

Vďaka jednoduchému systému uchytenia nový Empulse    
F55 ľahko pripevníte na väčšinu mechanických vozíkov. 
Vďaka ultra-kompaktným rozmerom rozšíri možnosti 
vášho mechanického vozíka, kedykoľvek budete 
potrebovať.
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BAVTE 
SA

UŽITE 
SI      
POHYB

POHYBUJTE SA KDEKOĽVEK 
Život v meste je dynamický a pulzujúci. Neobmedzujte sa a 
užite si mobilitu a flexibilitu pohybu kdekoľvek. Úzke výťahy, 
úzke ulice, úzke prejazdy v supermarkete? Vďaka super 
malému polomeru otáčania to nie je problém.

Pre jednoduchšie ovládanie môžete na dlhých úsekoch 
použiť vstavaný tempomat a užiť si jazdu stabilnou 
rýchlosťou. Cestujete radi lietadlom? Žiadny problém - 
Empulse F55 disponuje batériou s certifikáciou IATA pre 
letecký transport.

Cestovanie s prídavným pohonom Empulse F55 je 
jednoduché. Bez obáv sa tak môžete sústrediť na to, čo je 
dôležité, napríklad na stretnutie s priateľmi v kaviarni.
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MOBILITA NEBOLA NIKDY JEDNODUCHŠIA
DISPLEJ

BATÉRIA

TRAKCIA

VYBERTE SI VERZIU
Prídavný pohon 
Empulse F55 je 
dostupný v dvoch 
prevedeniach. S hnacím 
kolesom s priemerom 8,
5" vhodným pre pohyb v 
meste a 14" vhodným 
pre pohyb v členitejšom 
teréne

KOMFORTNÉ OVLÁDANIE

     
   

MAXIMÁLNA 
BEZPEČNOSŤ PRI JAZDE

OSVETLENIEGRAVEL-
ROADS AND STEEP 

HILLS ARE NOT EXACT-
LY WHAT YOU CONSIDER 

A  
“WALK IN THE PARK”? BEZ
OBMEDZENÍ

Výkonná pohonná 
jednotka vám ponúka 
dostatok výkonu a 
trakcie pre zvládnutie 
takmer akéhokoľvek 
terénu

Li-Ion batéria s kapacitou 8,1 Ah, 
dojazdom až 25 km a životnosť 
predlžujúcim inteligentným riadením 
nabíjania

Jedna z najdôležitejších vlastností 
prídavného pohonu je schopnosť        
zdolávať kopcovitý terén. Preto      
Empulse F55 disponuje možnosťou 
prenesenia hmotnosti a            
optimalizácie trakcie

Prehľadný displej vám   
ponúkne  úplnú  kontrolu  nad  
okamžitou a nastavenou   
rýchlosťou, prejdenou   
vzdialenosťou, stavom batérie 
a spotrebou energie

Polohu riadidiel je možné 
jednoducho meniť aj počas 
jazdy

V štandardnej výbave nechýba 
výkonné LED svetlo

Maximálnu bezpečnosť pohonu 
Empulse F55 zaisťujú dve na sebe 
nezávislé brzdy - kotúčová a 
elektrická
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VŽDY NA 
VAŠEJ STRANE 
– 

LEN PÁR SEKÚND 
VÁS DELÍ…
… od možnosti vybrať sa 
kamkoľvek v meste alebo v 
prírode. Vďaka jednoducho 
použiteľnému dokovaciemu 
mechanizmu je možné 
prídavný pohon Empulse F55 
pripevniť k väčšine typov 
mechanických invalidných 
vozíkov. Behom pár chvíľ je 
všetko pripravené pre vaše 
dobrodružstvo.

NENECHAJTE SA 
OBMEDZOVAŤ!

Výber verzií:

NECH UŽ SA 
VYBERIETE 
KAMKOĽVEK

8,5"  bezdušové hnacie koleso,  
,    

   s pevnou  prednou
 

časťou
 rámu.

uchyteni pre invalidné vozíky
14" nafukovacie hnacie koleso, 
uchytenie pre invalidné vozíky s 
pevnou prednou časťou rámu.

8,5" bezdušové  hnacie  koleso , 
uchytenie  pre invalidné  vozíky  s 
odklopnou prednou  časťou  rámu

Vďaka výklopnému 
pomocnému rámu je možné v 
priebehu niekoľkých sekúnd 
zmenšiť prevoznú veľkosť 
prídavného pohonu Empulse 
F55 na minimum: vyklopte 
rám, zasuňte trubku riadenia 
a získate praktický balíček, 
ktorý možno ľahko uložiť 
kamkoľvek. V prípade 
potreby je možné pomocný 
rám dokonca úplne oddeliť.
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VYBERTE 
SI VAŠU 
FARBU

GRAVEL-
ROADS AND STEEP 

HILLS ARE NOT EXACT-
LY WHAT YOU CONSIDER 

A  

“WALK IN THE PARK”? 

ZADARMO
V základnej cene prídavného 
pohonu získate sadu štyroch 
farebných kombinácií blatníka 
a postranných líšt: čierne, 
modré, červené a oranžové, 
ktoré možno ľahko meniť.



  TECHNICKÉ DÁTA

Empulse F55

Prevádzkové napätie 36 V

Maximálny dojazd až 25 km

Maximálne stúpanie až 11% (6°)

Pre šírku rámu 260 – 480 mm (1) 

Max. nosnosť 110 kg

Max. rýchlosť 6 km/h až 15 km/h 

Hmotnosť batérie 2 kg

Priemer hnacieho kolesa 8,5“ bezdušové - plné / 
14" nafukovacie

Hmotnosť bez batérie 11 kg 

Batéria typ Lithium-ion, 36V, 8.1 Ah

Celková hmotnosť Vrátane batérie od 13 kg

Brzdový systém
Zdvojené  nezávislé  brzdy:  
kotúčová + elektrická

Farba pohonu

Farebné doplnky        
(súčásť dodávky)

čierna, červená, modrá, 
oranžová

 
(základná farba čierna)

čierna

(1) Šírka rámu meraná od stredu trubiek rámu. Na kontrolu kompatibility 
používajte iba meraný rozmer rámu, nie udávanú šírku sedu.
Ďalšie informácie, kompletnú špecifikáciu a ponuku príslušenstva nájdete v 
objednávacom liste. 
Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach www.letmo.sk.

Letmo SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
974 04 Banská Bystrica

info@letmo.sk 
www.letmo.sk

Bezplatná linka 0800 194 984

Uvedené technické špecifikácie a obrázky majú iba informatívny charakter. 
Vyhradzujeme si právo na ich zmenu bez výslovného upozornenia.

Miroslav Zeman
        





