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PhySys

• Alacsony és középfrekvenciás 
  áramformák széles választéka
  2 független csatornán

• Terápiás ultrahang multifrekvenciás 
  kezelőfejekkel 2 csatornán

• Elektroterápia + ultrahang kombinált 
  alkalmazási lehetősége

• Elektroterápia + ultrahang alkalmazása 
  egymástól függetlenül, egy időben

• Vákuum modul elektroterápiás 
  kezelésekhez

Páratlan műszaki specifikáció
Alkalmazási lehetőségek széles kínálata

Innovációk teljes sora

- Egyéni, egészen részletes paraméterállítás
- Individuális, korlátok nélküli programozás

PhySys komplett kezelőtorony 
SysCart készülékkocsival 

és az állványba épített vákuum modullal.

Multifunkciós kezelőtorony
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https://www.medicoproject.hu/physys/

Kijelző

A színes kijelző egyetlen felületen ad 
meg minden szükséges információt. 

 
•  12“ - 30 cm Ø érintőképernyő

• Vezérlés az érintőkijelzőn keresztül 
és a manuális forgókapcsolókkal
• Független csatornahasználatkor 

osztott képernyő

Tartozékok

   
Prémium minőségű, tartós tartozékok 

és széles fogyóanyagkínálat.
• Standard és speciális 
elektródák, szivacsok

• Ultrahangfejek
• Funkcionális, állványos kocsi, 

üvegpolcokkal és kiegészítő tartókkal

Szoftver

Fejlett technológia, felhasználóbarát, 
modern kialakítás, egyszerű beállítás. 

• Programok széles választéka
• Egyéni paraméterbeállítás

• Terápiás protokollok
• Memória, kedvencek

Műszaki specifikációk

VÁKUUM 
(Csak a SysCart készülék kocsival együtt használható)
Felhasználási lehetőségek: folyamatos / pulzáló
Ciklus időtartam: 1 - 8 másodperc között állítható (0,5 s. lépésekben)
Vákuum erősség: 12 - 60 kPa
Vezérlés: az érintő képernyőn keresztül

ULTRAHANG TERÁPIA
Frekvenciák: 0,8 MHz / 2,4 MHz
SonoSwing innováció: fokozatmentesen állítható penetrációs mélység
Ultrahangfejek: multifrekvenciás vízálló fejek (5 cm2 és 1 cm2)
Teljesítmény: 3W/cm2

Hatásmód: termikus / mechanikus hatás külön
Érintkezés: hang és fényjelzés a kezelőfejen

ELEKTROTERÁPIA
• 2-csatorna szinkronizáció: monostim / duostim / twinstim
• programok: GA, DI (DF, MF, CP, CP-i, LP), TENS (szimmetrikus, 
  asszimetrikus + állítható frekvencia, pulzus, szünet, hossz), URS, 
  szelektív (háromszög, négyszög), Träebert, középfrekvencia, 
  interferencia, mikroingeráramok, magasfeszültség, orosz stimuláció, 
  szekvenciális programok, bénulásdiagnosztika és bénulásterápia.
• CC / CV üzemmód
• Galván bázis / hatás: 0%, 20%, 50%
• Polaritás váltás: kézi / automatikus

ÁLTALÁNOS
- Egyénileg módosítható, menthető programok és protokollok
- Magyar nyelvű szoftver
- Érintőkijelző
- Készülékkocsi vagy asztali készüléktartó



Soleoline

4 különböző modellből álló termékcsalád:

• alacsony / középfrekvenciás elektroterápia (Soleo Galva)
• terápiás ultrahang (Soleo Sono)

• kombinált terápia (Soleo SonoStim)
• vákuumterápia (VacoS) 

A Soleoline termékcsalád tagjai magyar nyelvű szoftverrel, 
igen széles programskálával 

és egyéni programozási lehetőséggel 
kínálnak egyszerűen kivitelezhető, 

hatásos műszeres fizikoterápiás lehetőséget.

Multifunkciós asztali készülékek

Soleo Galva
Elektroterápia

Soleo SonoStim
Elektro-, UH-, kombinált terápia

VacoS
Vákuum modul elektroterápiához

Soleo Sono
Ultrahang terápia
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Soleoline

Kijelző

• Színes, grafikus érintőkijelző 
és manuális forgókapcsolók

• Független csatornahasználatkor 
osztott képernyő

 (Soleo Galva és SonoStim)
• Automatikus vákuum modul 

felismerés és szoftverbe integrálás

Tartozékok
   

Széles fogyóanyagkínálat, minőségi
tartozékok és kiegészítők.

• Standard és speciális 
elektródák, szivacsok

• Ultrahangfejek
• Készülékkocsi vagy hordtáska 

mobil használathoz

Szoftver

Logikus menürendszer, egyszerű 
kezelhetőség, egyéni paraméter 

beállítási lehetőségek.
• Széles programkínálat

• Programozhatóság
• Terápiás protokollok
• Memória, kedvencek

VÁKUUM (Soleo Galvához és SonoStimhez)
Felhasználási lehetőségek: folyamatos / pulzáló
Ciklus időtartam: 1 - 8 másodperc között állítható (0,5 s. lépésekben)
Vákuum erősség: 12 - 60 kPa
Vezérlés: az érintő képernyőn keresztül

ULTRAHANG TERÁPIA (Soleo Sono és SonoStim)
Frekvenciák: 0,8 MHz / 2,4 MHz
SonoSwing innováció: fokozatmentesen állítható penetrációs mélység
Ultrahangfejek: multifrekvenciás vízálló fejek (5 cm2 és 1 cm2)
Teljesítmény: 3W/cm2
Érintkezés: hang és fényjelzés a kezelőfejen

ELEKTROTERÁPIA (Soleo Galva és SonoStim)
• 2-csatorna szinkronizáció: monostim / duostim / twinstim
• programok: GA, DI (DF, MF, CP, LP), monofázisú négyszögáramok, 
  Träebert, mikoringeráramok, magasfeszültség-vibráció, bifázisú 
  aszimmetrikus-szimmetrikus négyszögáramok, TENS,
  középfrekvencia, interferencia, izomrehabilitáció, sportrehabilitáció,
  bénulásdiagnosztika és bénulásterápia.
• CC / CV üzemmód
• Galván bázis / hatás: 0%, 20%, 50%
• Polaritás állítható

ÁLTALÁNOS
- Egyénileg módosítható, menthető programok és protokollok
- Magyar nyelvű szoftver
- Érintőkijelző
- Üveg kezelőfejtartó ultrahang egységekhez

Műszaki specifikációk



Elektromágneses, radiális lökéshullám terápia
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https://www.medicoproject.hu/enpuls2/ https://www.medicoproject.hu/enpulspro/

enPulsPro

Ortopédiai és / vagy esztétikai 
kezelésekre, egyidejűleg 2 db 

kezelőfej csatlakoztathatóságával.

A kezelőfejek biztonságos tárolását 
és kézhez álló használatát 

a készülékkocsi üveglapjának 
kialakítása teszi lehetővé.

Asztali készülékként is használható.

enPuls2

Ortopédiai kezelésekre, 
egyidejűleg 2 db 

kezelőfej csatlakoztathatóságával.

A kezelőfejek elhelyezésére 
asztali fejtartó szolgál, a készülék 

biztonságos szállítását a hordtáska 
garantálja.

Asztali készülékként, vagy hozzá 
tartozó készülékkocsira 
helyezve használható.

Ajánlott mobil alkalmazásra is.

enPuls

Vezérlés
 

• Paraméter beállítások a színes 
érintőkijelzőn keresztül 

• Energiaszint és frekvencia 
szabályozás a manuális 

forgókapcsolókkal
• Terápiaindítás irányfüggetlen 

lábkapcsolóval

Tartozékok
   

Tartós, alumínium kezelőfejek, 
2 millió lökés garanciával.

• Egyszerűen, egyénileg cserélhető 
kezelőfejek és applikátorok

• Szilikonsapkák a tiszta 
és higiénikus használathoz

• Funkcionális, állványos kocsi, 
üvegpolcokkal és kiegészítőkkel

Szoftver

Letisztult, logikus, magyar nyelvű, 
felhasználóbarát menürendszer.

• Szerkeszthető programok
• Egyéni paraméterbeállítás

• Terápiás protokollok
• Memória, kedvencek

enPuls2 enPulsPro

Alkalmazás Radiális lökéshullám terápia

Elv Elektromágneses generátor, kompresszor nélkül

Csatlakoztatható 
kezelőfejek száma

1 2

Applikátorok 6 mm, 15 mm, 25 mm
6 mm, 15 mm, 25 mm

Esztétikai kezelőfejhez: 39 mm

Kezelőfej élettartam 2 millió lökés

Energia 185 mJ-ig állítható, 10 mJ-os lépésekben (1-5 bar-nak felel meg)

Frekvencia 1-22 Hz

Burst üzemmód 4, 8, 12 impulzus

Működtetés
Sorozatban leadott 6000 lökés 

után 15 perc szünet

Sorozatban leadott 6000 lökés 
után 15 perc szünet

2 kezelőfejjel: Szünetmentes működtetés

Programok 7

Grafikus terápiás 
enciklopédia

✓

Protokollok 25

VAS - ✓

Memória 2 GB, kb. 120 programhely

Tartozékok

Alapkészülék, 1 db lábkapcsoló, 
1 db hordtáska, 1 db kezelőfej tartó, 

1 db kezelőfej, 3 db applikátor, 
5 db szilikon kupak, 1 db zselé

Alapkészülék, 1 db lábkapcsoló, 
1 db kezelőfej (választható), 

3 db applikátor, 5 db szilikon kupak, 
1 db zselé

Opció: készülékkocsi



https://www.medicoproject.hu/optonpro-10-15-25w/

OptonPro 10 Watt 
810 / 980  nm
10.000 mW teljesítmény / 2 hullámhossz

OptonPro 15 Watt 
810 / 980 / 1064 nm
15.000 mW teljesítmény / 3 hullámhossz

Maximális kényelem - Lenyűgöző hatás

Az OptonPro nagyteljesítményű lézerek direkt szövet 
stimulációt és hatékony fájdalomterápiát tesznek lehetővé. 

A bőr típusa, az indikáció és az előre meghatározott 
behatolási mélység határozza meg a kezelési módot és 
a szükséges energiamennyiséget, melynek kiszámításához 
a készülékek maximális segítséget nyújtanak. 

Meghatározható a kezelendő terület kiterjedése, a bőr tónusa, 
válogathatunk az előre definiált programok közül, vagy 
a diagnózis ismeretében választhatunk az indikációs listából is.

- tökéletes lokalizáció
- rövid idő alatt rendkívüli hatás
- közvetlen és rendszerszerű hatások
- szövetregeneráció, biostimuláció

OptonPro 25 Watt 
810 / 980 / 1064 nm
25.000 mW teljesítmény / 3 hullámhossz
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Nagyteljesítményű lézerterápia

3 modell / 3 teljesítmény

Asztali készülékként is használható!

Akár 3 különböző hullámhossz

A különböző hullámhosszú 
lézerfény egyidejű kibocsátása 
széles terápiás lehetőségeket 

nyújt a terapeuta számára:

810 nm - felületes szövetek
980 nm - mélyebben fekvő szövetek
1064 nm - egészen mély rétegegek

Tartozékok, szoftver

Tartós, ergonomikus tartozékok:
• terápia indítás a kezelőfej 

szabályozásával, vagy 
opcionálisan lábkapcsolóval

• mágneses távtartók területbővítésre
• magyar nyelvű szoftver

• terápiás protokollok
• hatalmas memória

• egyéni programozási lehetőség

Biztonsági funkciók

• Hőküszöb teszt
 • Biztonsági kód és kapcsoló

• Szemüvegek
• Bőrhőmérséklet mérés

Terápiás asszisztens

• Automatikus paraméter kalkuláció
• Bőrtípus analizáció

Terápiás asszisztens

Teljes felhasználó szabadság 
a terápiás képernyőn

Terápiás protokollok 
széles választéka

Automatikus energia kalkuláció 



• 2 eltérő méretű és teljesítményű fej:

  - Kisebb (2.5 T) - Dinamikus alkalmazásra
  - Nagyobb (3 T) - Statikus alkalmazásra

• Egyedülálló technológia

• Lenyűgöző terápiás eredmények

• Innovatív szoftver, egyszerű beállítási 
  lehetőségek

• Újdonság! Kevésbé elérhető, rendkívül 
  keresett terápiás forma.

Páratlan terápiás hatás

Az elektromágneses mező növeli a sejtek 
energiaszintjét és optimalizálja a cellák működését. 

• Deformáció vagy veszteség nélkül halad át sejteken, 
szöveteken, szerveken és csontokon,
• Aktiválja a szövetek elektrokémiáját,

• Javítja a sejt-, és sejtmembrán funkciókat. 

P
u

lz
ál

ó
 m

ág
n

e
st

e
rá

p
ia

https://www.medicoproject.hu/emfieldpro/

3 Tesla
Gördíthető induktív készülék

emFieldPro

emFieldPro készülék
Aktív nagy méretű kezelőfejjel, fejtartó állvánnyal.

Kezelőfejek és tartókar

A készülékbe integrált kezelőfejek:
• 2.5 T kezelőfej: kézi, mobil használatra
• 3 T kezelőfej: statikus alkalmazáshoz, 

tartókarral. A stabil tartókar pontos 
pozicionálást tesz lehetővé 

a beteg és a stimulációs terület 
helyzetétől függően.

Kiemelkedő terápiás hatásfok 
a terápiás tanácsok alkalmazásával

• Izomstimuláció, idegregeneráció
• Általános fájdalomcsillapítás

• Gyulladáscsökkentés
• Törésgyógyítás

• Vérkeringésjavítás
• Inkontinencia kezelés

Szoftver

• Programok
• Terápiás enciklopédia, 

• Memória és kedvencek
• Standard / expert felhasználói mód

• Akut és krónikus problémák 
megkülönböztetése

Műszaki specifikációk

Mágneses mező: max. 3 Tesla /100 Hz frekvencia
Csatornák száma: 2
Applikátorok: 2 különböző méretű applikátor
Kijelző: Színes, grafikus, 8” érintőkijelző 
+ központi vezérlőgomb

Szoftver:
- terápiás protokollok
 Programok: 20
 Kedvencek: 20
 Szakértő mód: 20
- szerkeszthető, menthető programok
- egyéni programindítási lehetőség
- terápiás idő: 1-60 percig állítható

Technikai specifikáció:
Méret: 542  × 501  × 993  mm
Súly: kb. 60 kg
Hűtés: Egyedülálló technológia - olajkeringetés

Szállítási terjedelem:
1 db alapkészülék
2 db applikátor
1 db tartókar
1 db hálózati kábel
1 db hatszögletű csavarkulcs
1 db használati utasítás
1 db terápiás tanácsok

Könyökfájdalmak - krónikus

Program 13
Terápiás idő: 10-15 perc
Adagolás:
A terápia kezdetén:
a maximálisan tolerálható 
mennyiség.
Hozzászokást követően:
(2 perc), maximális energia-
szint 75-100%

Frekvencia
(Hz)

Intenzitás

Ismétlés

Idő (sec)



-35oC
• -35 oC-os hideg levegő azonnali 
  előállítása szobahőmérsékletről

• 0 oC körüli bőrhőmérséklet 
  pillanatok alatt

• Szabályozható kifúvás erősség 
  és kifúvás átmérő

• Nitrogénpatron nélkül, hálózatról,
  további fogyóanyagok nélkül 
  működtethető kivitel

• Gördíthető, könnyen mozgatható 
  és fékezhető készülék
 

Egyedülálló innováció - elsőként a Zimmertől!
Hálózatról, egyszerű konnektorhoz való csatlakoztatás-

sal működtethető, energiatakarékos készülék.
Nincs szervizigénye, 

nem kell hozzá nitrogént vásárolni!

Cryo6 készülék
Fizikoterápiás kezelőcsővel

Gördíthető krioterápiás készülék
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https://www.medicoproject.hu/cryo6/

Cryo6

Szoftver

• LED kijelzős, 
nyomógombos működtetés

 • Programok vagy egyéni terápiás 
beállítások alkalmazhatósága

• Előhűtés, standby és leolvasztás 
funkciók

Tartozékok
   

• Funkcionális, gurulós kivitel
• Fékezhető kerekek
• Kondenzvíz tartály

• Üvegpolc
• Tárolórekesz

Terápiás lehetőségek

• Fizikoterápiás vagy dermatológiai 
kezelőcső 

(eltérő vastagság / rugalmasság)
• Tartókar automatikus használathoz, 

applikátorok lézer fejekhez
• Kezelőcső átmérőjének 
csökkentése szűkítőkkel

Műszaki specifikációk

Kezelőcső: 180 cm
Fizikoterápia: Keményebb, vastagabb cső
Dermatológia: Rugalmas, vékonyabb cső

Levegőkibocsátás hőmérséklete 20oC-os
környező hőmérsékletnél:  -35 °C

Maximális terápiás idő: 99:59 perc
Előhűtés: kb. 5-10 perc
Légáram teljesítmény: 500-1000 liter/perc
Programok: 6 db
Vezérlés: Gombok + LCD kijelző

A készülék műszaki adatai:
Méretek: 645 x 390 x 680 mm
Súly: 77 kg
Kerekek: 75 mm átmérő, fékezhető
Üveglemez terhelhetősége: 35 kg

Szállítási terjedelem:
- Alapkészülék
- 1 db fizioterápiás vagy dermatológiai cső
- szögletes adapter a kezelőcsőhöz
- Szűkítők fizikoterápiához: 5, 10, 15 mm
- Üveglemez, tárolóedénnyel
- Kerekek kerékvédőkkel
- Tartály a kondenzvíz gyűjtéséhez
- Hálózati kábel
- Magyar nyelvű használati utasítás
- Magyar nyelvű terápiás tanácsok
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• Rádiófrekvenciás eszköz
• Kapacitív és rezisztív mód

• Folyamatos, váltakozó 
és pulzáló mód

• 2 db kezelőfej
• Standard / öntapadós elektródák

• Handfree üzemmód
• Innovatív megoldások

A TECAR terápia a diatermia non-invazív eszköze. Hagyományos gyógytorna gyakorlatokkal kombinálva, 
a rehabilitációban és sportsérüléseknél egyaránt eredményesen használható. Alkalmazás:

Akut és krónikus fájdalomcsillapítás
Gyulladáscsökkentés, keringésjavítás

Izomregeneráció és lazítás, trigger pont kezelés
Posttraumás rendellenességek - pl. ödéma

TECAR terápiás asztali készülék

https://www.medicoproject.hu/thermotk/

ThermoTK

Vezérlés és szoftver
 

• Színes érintőképernyő
• Manuális forgókapcsolók

• Programok széles választéka
• Egyéni paraméterbeállítás

• Terápiás protokollok
• Memória, kedvencek

• Magyar nyelvű szoftver

Tartozékok
   

Kiváló minőségű tartozékok, 
széles körű alkalmazhatóság.

• Applikátorok kapacitív és rezisztív 
módhoz, több méretben

• Üvegtartó a tartozékok biztonságos 
tárolásához

• Opció: készülékkocsik

Alkalmazás

Felhasználóbarát kialakítás és menü, 
egyszerű beállítás és alkalmazás.

• Standard és EH elektródák
• Dupla kezelőfej:

Felszíni és mélyen fekvő szövetek 
kezelésének lehetősége 2 különböző 

terápiás frekvenciasávban: 
460 és 540 kHz

Műszaki specifikációk

Felvett teljesítmény max. 300 VA

Kimenő teljesítmény 500 Ω- nál
120 W (kapacitív mód)
250 W (rezisztív mód)
60 W (handfree mód)

Frekvencia
460 kHz (kapacitív mód)
540 kHz (rezisztív mód)

Protokollok
Előre beállított, illusztrált 
terápiás javaslatok
Azonnali terápiaindítási lehetőség

Vezérlés
Színes érintőkijelző 
+ forgókapcsolók

Méret 322 x 234 x 135 mm

Súly 3,5 kg (tartozékok nélkü

Szállítási terjedelem

1 db alapkészülék
2 db kezelőfej, kábellel
3 db rezisztív, 3 db kapacitív 
elektróda
1 db neutrális elektróda, 2 db ad-
hezív elektróda
1 db szilikonsapka
1 db elektróda és applikátor tartó
1 db konduktív gél
1 db hálózati kábel
1 db használati utasítás
1 db terápiás tanácsok



Innovatív sugárzófej

 A Micro5 konstrukció idő és költséghatékony. 
Az állítható sugárzórfej különböző mezőbeállításokkal rendelkezik, 

amelyek egyszerűen, gyorsan alkalmazhatók. 

Nem szükséges többféle sugárzót és egyéb tartozékokat 
vásárolni az eszközhöz, és a különböző fejek időigényes 

cseréjével bajlódni, így a készülék gazdaságos és időtakarékos.

Mikrohullám
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• Többmezős, szabadon állítható  sugárzófej
• Gombokkal szabályozható vezérlőpanel

• Folyamatos és pulzáló módok
• Frekvencia: 2450 MHz +/- 24 MHz

•  Hullámhossz: 12,3 cm

• Magasfrekvenciás teljesítmény:
- Folyamatos: max. 250 W

- Pulzáló: max. 125 W 
(Szünetarány: 1:1)

- Pulzáló Low Power: max. 5 W 
(Szünetarány: 1:2)

• Pulzus frekvencia: 0,5 Hz / 1 Hz
• Kezelési idő: 0-30 perc

• Vario sugárzófej: közép-, fél- és nagymező

• Védőszemüvegek

https://www.medicoproject.hu/micro5/

Micro5

A nagyfrekvenciás elektromágneses mező örvényáramot generál a kezelt szövetekben, ami molekuláris 
gerjesztéshez és ezáltal az elektromos energia hőenergiává történő átalakulásához vezet.

Tartókar: kényelmes használat és pontos pozicionálás
Kerekek: könnyen gördíthető, fékezhető alapkészülék

Applikátor: flexibilis, biztonságos a felhasználó és a páciens számára egyaránt

Rövidhullám

• Spirálmezős eljárás
•  Energiafogyasztás: maximum 700W

•  Frekvencia output 27,12 MHz
• Üzemmódok: 

- folyamatos (max. 100W)
- pulzáló (max. 200W)

•  Pulzáló üzemmód működési ciklus:
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % 

(1:10 - 9:10)

•  Pulzus ráta: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 
200, 500, 1000 Hz

•  Pulzus frekvencia: 0.5 - 1000 Hz

•  Vezérlés: színes érintőképernyő
•  Egyedi programbeállítási lehetőségek

 és terápiás enciklopédia

https://www.medicoproject.hu/thermopro/

ThermoPro



Az aXion termékcsalád gyógytornához és különböző fizioterápiás 
kezelésekhez kínál színvonalas, prémium minőségű kezelőágyakat. 

• Kiváló minőségű anyaghasználat, rendkívül erős stabilitás
· Ollószerű, X alakú váz, hármas golyócsapágyas rögzítéssel
· Modern formatervezés, arcnyílás + orr-rés
· 6 cm vastag viszkóz párnák
· Fokozat nélküli magasságállítás: 44-94 cm
· Terhelhetőség: max. 180 kg
· Standard és komfort kivitelek
· Komfort kivitel: kéz és lábműködtetésű gombok, elektromos motor

Opciók:

· Bővíthető párnák 54-70 vagy 70-80 cm-ig
· Egytengelyes, fogaskerekes, minden irányba mozdítható emelő rendszer
· Akkumulátoros működtetés (vezeték nélkül)
· Kézikapcsoló helyett lábműködtetésű gombok 
· Vastagabb, 8 cm vastag viszkóz párnák
· Kiemelkedő minőségű, Pandoria Plus műbőr
· Papírtekercs-tartó, rozsdamentes acél kivitelben

aXion3
   

· 3 részes kezelőfelület
· 85o-ig állítható lábtámasz

· -90o- +35o-ig állítható fejrész

aXion2

· 2 részes kezelőfelület
· -90o- +35o-ig állítható fejrész

Elektromos kezelőágyak

K
e

ze
lő

ág
ya

k

https://www.medicoproject.hu/axion
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lichtgrau
50 871 002

Übersicht Farbauswahl

Farbabweichungen zwischen Druck und 
Original-Kunstleder sind möglich 

Ferrari-Farben gegen Aufpreis
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Ferrari anthrazit
50 871 031
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Ferrari blau
50 871 032

33
  
Ferrari rot
50 871 033
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Ferrari safran
50 871 034

35
  
Ferrari teracotta
50 871 035
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aX ion

aXion4

· 4 részes kezelőfelület
· Állítható kartámasz 

(magasság, oldalsó helyzet)
· Rögzített láb szekció

· Rögzített fejrész

aXion6

· 6 részes kezelőfelület
· Állítható kartámasz 

(magasság, oldalsó helyzet)
· -90o- +35o-ig állítható fejrész

· Hajlítható fekvőfelület pozíció, 
2. motorvezérléssel

aXion5

· 5 részes kezelőfelület
· Állítható kartámasz 

(magasság, oldalsó helyzet)
· 85o-ig állítható lábtámasz

· -90o- +35o-ig állítható fejrész
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