
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Simply mobile. 

 
 
 

Viamobil eco 
 
Priemonė vežimėlio  
stūmimui ir stabdymui 

Stumti lengvai. 



 

 

Stumti vežimėlį lengvai.  

 Stumti ir stabdyti vežimėlį dabar gali būti ypač paprasta.  
Į įkalnę ar nuo nuokalnės, į stačią rampą ar ilgoje kelionėje 
vežimėlio stūmimą Jums palengvins elektrinis varytuvas viamobil 
eco būtent tuomet, kai labiausiai reikės pagalbos. 

 

Varytuvas viamobil eco yra patikimas partneris keliaujant 
nuokalnėmis, nes turi automatinio stabdymo funkciją, 
užtikrinančią reikiamą saugumą. Sumani pneumatinė sistema 

suteikia patogų ir tylų važiavimą, automatiškai reaguoja į duobutes 

ar nelygumus kelyje, užtikrindama nuolatinį vežimėlio ratų kontaktą 

su žeme. 
 
Tai nauda ne tik palydovui, kuriam tampa žymiai lengviau valdyti 

vežimėlį, bet ir pačiam vežimėlio naudotojui, nes jis gali laisviau 

jaustis keliaujant, gyventi socialinį gyvenimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viamobil eco: su pradūrimams atspariomis padangomis, baterija, 
 įkrovikliu ir valdymo prietaisu. 

Tiesiog paprasta – viamobil eco. 
 
Vežimėlio varymas gali būti lengvas – tai patvirtino Techninės 

apžiūros centras (TUV) – nepriklausoma organizacija, testuojanti 

įrenginių kokybę ir patikimumą. Šios organizacijos teigimu, 

varytuvą viamobil eco „Paprasta valdyti“. 

 

 

Jei turite klausimų, skambinkite   
tel.: 8*37 323576; 
mob.: 8*614 41583 



 

 

  

Ergonomiškas važiavimas.  

Ergonomiškas važiavimas reiškia lengvą ir patogų valdymą. 

Ergonomiškos valdymo rankenos leidžia palydovui lengvai 

kontroliuoti  vežimėlio stūmimą bet kokioje situacijoje, spaudžiant 

jas žemyn vežimėlis važiuos į priekį, o keliant aukštyn – atgal. 

       

Valdymas nykščio pagalba. 

Tereikia švelniu nykščio judesiu paspausti ergonomiškai sukurtą 

valdymo svirtelę žemyn, norint, kad vežimėlis pradėtų judėti į priekį, 

todėl net ilgi pasivaikščiojimai nekels jokio nuovargio. Valdymo svirtelę 

pakėlus aukštyn, vežimėlis važiuos atgal. 

 

Abiejų valdymų privalumai. 

 Visos varytuvo funkcijos yra reguliuojamos viena ranka pasukant 

valdymo rankenėlę. 

     Pneumo cilindro pagalba, važiuojant nejaučiamos dangoje  

esančios duobutės ar nelygumai. 

 Koja valdomo pedalo pagalba lengva pakelti ar nuleisti varytuvo 

ratelius, kai norima patogiai judėti patalpose be varytuvo 

pagalbos. 
 

 

 

 

 

                                       NAUJIENA: galimi du valdymo būdai 



 

 Techniniai duomenys 

Maksimali apkrova         120 kg (žmogaus svoris) 
Greitis  reguliuojamas     nuo 1 iki 5,5 km/h 
Atstumas                        12 km* 

Kopimo pajėgumas        10 proc. 
Svoris                        Baterija                     6,0 kg 
                    Važiuojamoji dalis   10,5 kg 
                                  Valdymo prietaisas   2,0 kg 
                                   Iš viso                    18,5 kg 
 
*priklauso nuo apkrovos, važiuojamo paviršiaus, 
aplinkos temperatūros 
 
Informacija apie svorį V14 
 

Maksimalus naudotojo svoris: 120 kg 
Maksimalus svoris iš viso: 170 kg 
(įskaitant varytuvą viamipol eco, vežimėlį, naudotoją) 

 

 

Lengva transportuoti. 

Varytuvą ecomobil eco galima išmontuoti per kelias sekundes į 

tris nesunkias dalis, kurios puikiai telpa į mašinos bagažinę, 

nenaudojant jokių papildomų įrankių. 

 

Tinka Jūsų vežimėliui. 

Varytuvas ecomopil eco tinka daugeliui standartinių vežimėlių, 
lengvai pritvirtinant nenaudojant papildomų įrankių. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mūsų siekiamybė: Jūsų saugumas! 
Atitinka medicininio prietaiso kokybės standatrus: ISO 9001:2000 
ir ISO 13485:2003. 

 
 

UAB „TEIDA“ 
 

Kaune: Puodžių g. 2/ Birštono g. 12 
Tel.: 8*37 323576; mob.: 8*614 41583 

 
Vilniuje: A. Vivulskio g. 18 

                    Tel.: 8*5 2195921; mob.: 8*616 32123 
 

www.teida.lt 

 

 

Jei turite klausimų, skambinkite   
tel.: 8*37 323576; 
mob.: 8*614 41583 


