Delaftale 21 - Elektrisk trehjulet køretøj med manuel styring, lille model

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
12 23 03 (eller lignende)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Elektrisk trehjulet køretøj med manuel styring, primært til udendørs brug i både plant og ujævnt/bakket terræn. Køretøjet
skal være korrosionsbestandig og kunne tåle bl.a. vejsalt. Ståflader skal være skridsikre.
Køreegenskaber

Køretøjet skal have en max. hastighed på minimum 10 km/t.
Den teoretiske kørestrækning fuldt opladet skal være min. 40 km.
Køretøjet skal have en stigeevne på minimum 10 grader
Køretøjet skal være godt affjedret.

Styring

Styret skal kunne justeres i højde og vinkel, styret må ikke kunne drejes mere end 90 grader fra
udgangsposition (ligeud)

Håndtag og speedergreb skal være komfortabelt og brugervenligt, speeder skal kunne betjenes med
højre og/eller venstre hånd

Styrefunktionen skal være logisk og enkel at betjene.
Lys

Køretøjet skal være monteret med forlys, baglys, reflekser og blinklys, der indikerer med lys eller lyd i

IP-klasse

Elektriske dele skal have en beskyttelse mod indtrængning af vand på min. IPx 4.

Batteri og lader

Køretøjet skal være udstyret med en synlig indikator for strømkapacitet og fejlindikator. Batterier skal

display

være vedligeholdelsesfrie. Der skal leveres en lader med hvert køretøj. Laderen skal have indikatorer

for, at opladning foregår, og for at opladning er fuldendt. Opladning skal kunne foregå både inde og
ude.

Køretøjets ladestik skal være let tilgængeligt.
Dæk

Skal kunne leveres med luftfyldte dæk med indbyrdes samme type ventiler. Dækkene må ikke kunne

Sæde

Skal være behageligt og yde god støtte, være slidstærkt i ikke-absorberende materiale. Skal være

Ryg

Ryggen skal være behagelig og yde god støtte, være slidstærk i ikke-absorberende materiale. Ryggen

Bespænding

Køretøjet skal leveres med surringsbeslag til bespænding i bil efter gældende lovgivning

Armlæn

Armlænene skal kunne klappes op

Frikobling

Frikobling af motorbremsen skal være let at betjene uden brug af værktøj samt være let tilgængelig for

Tilbehør

Køretøjet skal leveres med en forkurv med lasteevne på min. 5 kg. og venstre sidespejl

Totalbredde

Kørestolens totalbredde må max. være 70 cm. og 130 lang. Der skal være en frihøjde under køretøjet

Mærkning

Køretøjet skal være mærket med max. brugervægt og tilbehør med max. lasteevne.

Brugervægt

Min. 125 kg.

Rengøring

Kørestolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i

smitte af på underlaget.

højdeindstilleligt og drejeligt med lås for drej. Sædet skal være længdeforskydeligt.

skal kunne manuelt justeres i vinklen i forhold til sædet.

brugeren.

på minimum 9cm.

hhv. hjemmepleje og plejeboliger.
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Kørestolen skal kunne tåle at rengøres med kommunens sædvanlige metoder
Leveringstid

Max. 10 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)
Fodpedal
Flexdæk eller lignende
Iltflaskeholder
Stokkeholder
Rollatorholder
Enhåndsbetjent
Presenning til overdækning af køretøjet
Ekstra sidespejl
Bagkurv
Krav til dokumentation
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.
Det kunne være dokumentation for prøvning efter
•

DS/EN 12184:2009 Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater – Krav og prøvningsmetoder

eller tilsvarende.
Der skal medsendes oplysninger om følgende:
Hyppighed og omfang af evt. eftersyn og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet
Hvorvidt der kan monteres brugertilpasset sædeenhed på stolen.
Max. brugervægt
Alle brugsmål og vægtangivelser
Køreegenskaber (max hastighed, max sikker hældning, frihøjde, vendediameter, evne til at forcere forhindringer)
Tilladte rengøringsmetoder
Tilbehørsprogram
Forventet levetid
Opladningskapacitet
Leveringstid
Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)
Betjeningsvenlighed for bruger, herunder

Indstillingsmuligheder, herunder

- køretøjets øvrige funktioner

- armlæn

- styring af køretøjet

- håndtag- og speedergreb

Komfort for bruger, herunder

- rygfældning

Almindelig vedligeholdelse

- køretøjets egen-bevægelser og affjedring

Rengøringsvenlighed

- håndtag og speedergreb

Leveringstid

- siddekomfort
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- Mulighed for forskellige sædetyper og rygtyper
Kørestrækning pr. opladning
Tilbehørsprogram med relevante tilbehørsdele
Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder
- indstillingsfunktioner
- opladningskapacitet

- opladningsprocedure
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