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Parametry 

• Velikost kola 10 palců. 

• Motor 48 V / 500 W.  

• Baterie 48 V (BASIC / DUO / TRIO) 8,8 / 17,6 / 25,8 Ah. 

• Doba nabíjení (BASIC / DUO / TRIO) 6 / 12 / 18 h. 

• Maximální dojezd 30 / 60 / 90 km (závisí na mnoha 

proměnných). 

• Hmotnost (BASIC / DUO / TRIO) 12 / 15 / 17 kg. 

• Maximální rychlost 25 km/h dle legislativy.  

• Konstrukční rychlost až 40 km/h. Nastavení na vlastní 

zodpovědnost s omezením záruky. 

• Volba tří úrovní výkonu. 

• Maximální zatížení dle zatížení vozíku. 

• Rozměry 90 / 50 / 30 cm (výška zařízení / šířka řídítek / 

délka i s úchytem). 

• Kotoučová brzda s dvěma nezávislými brzdami. 

• Aretace brzdové páčky. 

• Displej zobrazující rychlost, ujeté km, kapacitu baterie. 

• Zpátečka. 

• Programovatelné uživatelské parametry. 
• Možnost dalších individuálních úprav. 

 

 

Hlavní přednosti HURT-e 

• Jedno zařízení pro mobilitu vozíčkáře. 

• Jsme sami výrobci zařízení. 

• Velmi lehká konstrukce. 

• Perfektně skladné = malé rozměry (do kufru 

automobilu, pod postel, za skříň…). 

• Snadná demontáž z vozíku díky rychloupínání. 

• Velký výkon a slušný dojezd.  

• Pro delší dojezd lze zapojit druhou baterii. 

• Otočení vozíku na místě díky možnosti natočení 

řídítek o 90°. 

• Volba tří úrovní výkonu. 

• Pro vozíky s pevným i skládacím rámem (skládání 

zachováno). 

• Možnost zakoupení i s vozíkem. 

• V ceně: montáž uchycení k vozíku, výběr 

ze základních barev, nabíječka, přepravní taška, zadní 

světlo na vozík. 

 

CENA: 64.900,- Kč 

 

Tel.: +420 777 327 910 

E-mail: info@hurt-e.cz 

Dvojnásobný dojezd do 60 km 

Trojnásobný dojezd do 90 km 

DUO 

TRIO 

Základní verze s dojezdem do 30 km 

CENA: 76.890,- Kč 

 

CENA: 82.890,- Kč 

 

Je možné udělat pouze přípravu 

pro pozdější zakoupení baterie 

3.000,- Kč 

 

BASIC 



Příslušenství 

 

 

Spolupracujeme s partnery Český výrobce invalidních vozíků Speciální autoškola pro ZTP 

Barva na přání 

 

Kvadru ovládání 

v 

Kvadru vidlička 

Víceúčelová brašna 

 

Naklápěním řídítek k sobě přidáváte plyn, od sebe brzdíte. 

Jednoduchá montáž. Můžeme zaslat poštou. 

 

Košík 

Jedna páčka na obě brzdy Levostranný plyn 

Specifikujte svou barvu nejlépe dle vzorníku RAL. 

Velký účinek brzdy v kombinaci s kvalitnějším kotoučem. 

Kovový košík lze snadno sundat díky jednoduchému KLIK systému. 

Jednoduchá montáž. Můžeme zaslat poštou. 

Pravá nebo levá strana. Ovládání plynové páčky levou rukou. 

Hydraulická brzda 

Pro kvadru ovládání. Nastavitelná. 

1.990,- Kč 

 

14.990,- Kč 

 

4.990,- Kč 

 

899,- Kč 

 

2.990,- Kč 

 

599,- Kč 

 

870,- Kč 

 

0,- Kč 

 

Detailní informace včetně fotek a videí na hurt-e.cz. 


