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        ממממ"""" מ מ מ מ1225122512251225/570/570/570/570/420/420/420/420        ממממ"""" מ מ מ מ1000100010001000/570/570/570/570/410/410/410/410        מידות במצב מקופלמידות במצב מקופלמידות במצב מקופלמידות במצב מקופל
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        גגגג"""" ק ק ק ק37373737        גגגג"""" ק ק ק ק27272727        משקל ללא מצברמשקל ללא מצברמשקל ללא מצברמשקל ללא מצבר
        גגגג"""" ק ק ק ק12121212        גגגג"""" ק ק ק ק12121212                ))))נתיקנתיקנתיקנתיק((((משקל מצבר משקל מצבר משקל מצבר משקל מצבר 

        גגגג"""" ק ק ק ק120120120120        גגגג"""" ק ק ק ק110110110110        משקל נשיאה מומל'משקל נשיאה מומל'משקל נשיאה מומל'משקל נשיאה מומל'
        ))))סססס"""" כ כ כ כ0.450.450.450.45(((( וולט  וולט  וולט  וולט 336336336336 ))))סססס"""" כ כ כ כ0.450.450.450.45(((( וולט  וולט  וולט  וולט 336336336336        הספק מנועהספק מנועהספק מנועהספק מנוע
        12V/10A    X2 12V/12A    X2        י*י*י*י*נתוני מצברנתוני מצברנתוני מצברנתוני מצבר

        בכידו� ומצברבכידו� ומצברבכידו� ומצברבכידו� ומצבר        בכידו� ומצברבכידו� ומצברבכידו� ומצברבכידו� ומצבר        מד מתח מצברמד מתח מצברמד מתח מצברמד מתח מצבר
        ממממ"""" ק ק ק ק15151515        ממממ""""קקקק    10101010        ****טווח נסיעהטווח נסיעהטווח נסיעהטווח נסיעה

         אחוריי* אחוריי* אחוריי* אחוריי*2222/9/9/9/9""""קידמיי*  קידמיי*  קידמיי*  קידמיי*  2222/8/8/8/8""""         אחוריי* אחוריי* אחוריי* אחוריי*2222/8/8/8/8"""" קידמיי*   קידמיי*   קידמיי*   קידמיי*  2222/7/7/7/7""""        קוטר גלגלי*קוטר גלגלי*קוטר גלגלי*קוטר גלגלי*
         חיצוני חיצוני חיצוני חיצוני    2A         חיצוני חיצוני חיצוני חיצוני    2A        הספק מטע� חשמליהספק מטע� חשמליהספק מטע� חשמליהספק מטע� חשמלי
         בתוספת ממיר בתוספת ממיר בתוספת ממיר בתוספת ממיר         בתוספת ממיר בתוספת ממיר בתוספת ממיר בתוספת ממיר        בבבבאפשרות טעינה ברכאפשרות טעינה ברכאפשרות טעינה ברכאפשרות טעינה ברכ

         דרגות דרגות דרגות דרגות10101010         דרגות דרגות דרגות דרגותזזזז10101010        כחכחכחכח////פוטנציומטר לכיוו� מהירותפוטנציומטר לכיוו� מהירותפוטנציומטר לכיוו� מהירותפוטנציומטר לכיוו� מהירות
        750750750750        700700700700        ממממ""""רדיוס סיבוב במרדיוס סיבוב במרדיוס סיבוב במרדיוס סיבוב במ

        T T        סוג כידו�סוג כידו�סוג כידו�סוג כידו�
 מפרקיותמפרקיותמפרקיותמפרקיות מפרקיותמפרקיותמפרקיותמפרקיות        משענות ידמשענות ידמשענות ידמשענות יד

        כ�כ�כ�כ�        כ�כ�כ�כ�        שמאל  בגלגל קידמישמאל  בגלגל קידמישמאל  בגלגל קידמישמאל  בגלגל קידמי////ציר ייצוב סטיה ימי�ציר ייצוב סטיה ימי�ציר ייצוב סטיה ימי�ציר ייצוב סטיה ימי�
         דרגות דרגות דרגות דרגות4444         דרגות דרגות דרגות דרגות4444        כיוו� גובה כיסא כיוו� גובה כיסא כיוו� גובה כיסא כיוו� גובה כיסא 
         דרגות דרגות דרגות דרגות5555         דרגות דרגות דרגות דרגות5555        אחוראחוראחוראחור////כיוו� כידו� לפני*כיוו� כידו� לפני*כיוו� כידו� לפני*כיוו� כידו� לפני*

        כ�כ�כ�כ�        כ�כ�כ�כ�        למניעת התהפכות לאחורלמניעת התהפכות לאחורלמניעת התהפכות לאחורלמניעת התהפכות לאחור" " " " טיפטיפטיפטיפ....אנטיאנטיאנטיאנטי""""גלגלי גלגלי גלגלי גלגלי 
        שששש"""" קמ קמ קמ קמ7.57.57.57.5        שששש"""" קמ קמ קמ קמ6.56.56.56.5        ****מהירות נסיעה מירביתמהירות נסיעה מירביתמהירות נסיעה מירביתמהירות נסיעה מירבית

         מעלות מעלות מעלות מעלות9999         מעלות מעלות מעלות מעלות8888        כושר עליה בקו ישרכושר עליה בקו ישרכושר עליה בקו ישרכושר עליה בקו ישר
        כ�כ�כ�כ�        כ�כ�כ�כ�        מחזירי אור אחוריי*מחזירי אור אחוריי*מחזירי אור אחוריי*מחזירי אור אחוריי*

        2222        1111        סלי*סלי*סלי*סלי*
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