
Actimo M

Actimo XXL

Actimo Evolution

Actimo XL

Jos koko päiväsi kuluu  
istuimella, ansaitset parasta.

Actimo tarjoaa parasta mahdollista käyt-
tömukavuutta, joka pitää kuljettajan suori-
tuskykyisenä koko työpäivän ajan. Korkea, 
ergonomisesti muotoiltu selkänoja on varus-
tettu sivutuilla, jotka tukevat mahdollisimman 
hyvin selkää sivuttaissuuntaisesti. Niskatuki 
on varustettu korkeuden- ja kulmansäädöllä. 
Pneumaattinen ristiselän tuki ja istuintyynyn 
syvyyden- ja kulmansäätö takaavat optimaa-
lisen muunneltavuuden. 

Actimo Evolution -mallissa on myös aktiivi-
nen ilmastointijärjestelmä, joka pitää kehon 
sopivan lämpöisenä ja poistaa siihen kerty-
vää kosteutta. Tämä auttaa kuljettajaa jaksa-
maan ja työskentelemään pidempään. 

Istuimen säätäminen on helppoa: 
”Suunniteltu käytettäväksi”

Actimo-mallisto on erittäin käyttäjäystä-
vällinen. Säätökahvat on suunniteltu siten, 
että käyttäjällä on välitön tuntuma niiden 
toimintaan ja käyttöön. Jokainen kahva on 
eri muotoinen, joten niitä ei voi sekoittaa 
 toisiinsa. Kaikki säätövivut sijaitsevat niin, 
että ne löytyvät vaistomaisesti. Istuimen 
säätö on siksi helppoa jopa ohjekirjaa 
lukematta.

Tehokkainkin kone on vain yhtä 
hyvä kuin sen käyttäjä.

Actimo Evolutionin ja Actimo XXL:n mata-
lataajuusjousitus on suunniteltu tasapainot-
tamaan raskaiden työkoneiden tärinöitä: 
Istuimen matala ominaistaajuus minimoi sen 
pystysuuntaiset heilahdukset ja tärinät ja 
estää siten rajun keinumisen. Tämän ansiosta 
istuinta on mukava käyttää ja työskennellä 
rentoutuneesti, jännittämättä ja väsymättä. 
Selkään kohdistuva rasitus on selvästi pie-
nempi, mistä on hyötyä niin terveydelle kuin 
yleiskunnolle.

LAADUKAS ISTUIN HUIPPUSUORITUKSIIN.ACTIMO EVOLUTION RASKAS TYÖ VAATII 

 Korkealuokkaista 
  istuinmukavuutta työkoneisiin.
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Istuimet, jotka pitävät sinut  

kunnossa: GRAMMER tarjoaa 

huippunykyaikaisia tuotteita 

kaikkia liikkuvia työympäristöjä 

varten – traktoreista, työkoneista 

ja trukeista aina kuorma- 

autoihin, busseihin, paketti-

autoihin, veneisiin ja juniin. 

Ergonomiansa ansiosta ne ovat 

alallaan edelläkävijöitä  

istumismukavuuden ja käytettä-

vyyden suhteen. Ota yhteyttä – 

kerromme mielellämme lisää. 

KUNNON ISTUIMEN.

ACTIMO®OMINAISUUDET Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo
 Evolution Evolution Evolution Evolution XXL XL XL M
Tuotenumero, kangas 1294584 1294588 1294599 1294602 1294779  1294557 1294562 1294547
Tuotenumero, keinonahka        143734
Asiakirjakotelo P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p
Autom. jousituksen säätöjärjestelmä (APS) P P P P P	 P	 P
Käsinojat korkeussäätö, pystyyn taitettava P P P	 P
80 mm x 380 mm, säädettävä kulma     p	 p	 p	 p
80 mm x 380 mm, säädettävä kulma, kangaspäällyste P	 P	 P	 P
Säätökahvat vasemmalla P	 P
Säätökahvat edessä   P	 P	 P	 P	 P	 P
Iskunvaimennin, säädettävä P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Ei säädettävä        P
Jousitus
Ilmajousitus, 12 V kompressori P	 	 P	 	 	 P
Ilmajousitus, 24 V kompressori  P  P P	 	 P
Mekaaninen jousitus        P
Matalataajuusjousitus P	 P	 P	 P	 P
Erikoisleveä, lujatekoinen jousitus     P
Joustomatka 100 mm P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Painonsäätö, mekaaninen        P
Automaattinen P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Aktiivinen (elektroninen) P	 P	 P		 P
Korkeussäätö
80 mm portaaton (pneumaattinen) P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
60 mm 3-portainen (mekaaninen)         P
Ilmastointijärjestelmä, aktiivinen P	 P	 P	 P
Passiivinen     P	 P	 P
Niskatuki P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p
Pituussäätö 170 mm     P
210 mm P	 P	 P	 P	 	 P	 P	 P
Pituusvaakajousitus P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	
Ristiselän tuki, pneumaattinen P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Mekaaninen        P
Selkänojan kulmansäätö P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Turvavyö P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p
Lämmitys P	 P	 P	 P	 P	 p	 p	 p
Istuintyynyn syvyyden- ja kulmansäätö P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Istuintyynyn leveys 550 mm 550 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm
Turvakytkin P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p

LISÄVARUSTEET
Konsolit joystickeille   p p p	 p	 p	 p
	

P Vakiovarusteet      p Lisävarusteet 

Kuvien mallit voivat poiketa vakiomallistostamme.

Maahantuoja: 

Algol Technics Oy  Karapellontie 6, PL 13 • 02611 Espoo • Puh. (09) 50 991 

S-posti: kuljettajanistuimet@algol.fi • www.algoltechnics.fi/kuljettajanistuimet
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ACTIMO EVOLUTION

Active Climate System with Heating
The most important requirement for feeling good in the driver’s seat is a 
pleasant temperature. But even with air-conditioning in the cabin, the driver 
sweats where his body contacts the seat. That is why the Actimo Evolution 
is equipped with active climate system, which removes body moisture. 
This way the driver will never again sit at the wheel drenched in sweat.
On cold days, the seat heating keeps you snug.

THERE’S ALWAYS ROOM FOR ACTIMO.

High Backrest and Adjustable Headrest 
Stay relaxed when you drive, with optimum back and side support: the high 
backrest is fitted with ergonomically molded cushions and extended sides for 
extra comfort. The headrest can be quickly and easily adjusted to suit every job 
and operator size, over a 100 mm height range and 38° angle.

Pneumatic Lumbar Support
Back care at the touch of a button. The pneumatic lumbar support molds itself to your 
back, quickly and exactly — making you feel comfortable, while also preventing 
damage to your spinal disks by providing optimum lumbar support. 

Low Frequency Suspension
For extremely comfortable sitting. Pneumatic low frequency suspension with compressor: 
an innovative solution that absorbs jolts and vibrations more effectively, giving you 
a relaxed, stress-free ride, particularly at high speeds. Increased comfort, plus increased 
protection for your spine. 

 

 Variable Seat Cushion Depth
Adjustable in 4 steps to optimally support 
thighs of different lengths. 

 Flexible Seat Cushion Angle
Reduces the pressure on the backs of your knees. 
Adjustable in 4 steps in a 3° - 11° range.

 Adjustable Backrest

If cab space allows, the backrest can be 
reclined backward in small steps — making it 
ideal for rest breaks. The backrest can also be 
folded forward right onto the seat cushion.

All dimensions in mm. Subject to technical and dimensional changes. 

Mechanical

Pneumatic

 Document Box

45 mm

3°
-1

1°

        ACTIMO. MANY OUTSTANDING DETAILS                                ADD UP TO COMFORTABLE SITTING.

The model shown may deviate from 

the standard configuration.

 Extra-Wide Cushions
 These comfortable cushions prevent 
 slipping and sliding.

 210 mm Fore/Aft Adjustment 
 For easy positioning of the seat within 
 the vehicle.

”Design for Use“ 
The Actimo Evolution is characterized by “Design for Use” - the controls are designed 
so the user can tell by touch how they work and which way to move them. Each has 
a unique shape to prevent them from getting mixed up. All controls are located where 
you would intuitively expect them.

 Switch for Active Climate System
 incl. heating

 80 mm Height Adjustment
 The ideal seat position for every body size.

 Adjustable Shock Absorber
 For adjusting to different usage conditions.

Active Electronic Weight Adjustment
Just sit down and go: the Actimo Evolution has sensors and an electronic control system 
that adjust the seat to the driver’s weight completely automatically. 
This lets the seat’s suspension system work optimally, providing for greater ergonomics 
and safety. Nothing needs to be done when changing drivers; 
the seat automatically adjusts to even the smallest variation in weight.

 Fore/Aft Isolator
Reduces horizontal vibration in the direction of 
travel, for a more comfortable ride on tough terrain.

 Foldable Armrests with Fabric Covers
 With adjustable height and angle. 
 The fabric covers offer more comfort.

ACTIMO M

FRONT VIEW SIDE VIEW

Seat cushion width: Actimo Evolution 550, Actimo XL/XXL 490

ACTIMO Evolution/
Actimo XL 260

ACTIMO XXL 381

Actimo_Evol_en-RZ.indd   2 06.08.14   15:15

ACTIMO EVOLUTION

Aktiivinen ilmastointijärjestelmä ja lämmitys
Tärkein mukavan kuljettajanistuimen ominaisuus on miellyttävä lämpötila. 
Vaikka ohjaamo olisi ilmastoitu, kuljettaja hikoaa ollessaan kosketuksissa istui-
meen. Siksi Actimo Evolution on varustettu aktiivisella ilmastointijärjestelmällä, 
joka pitää ihon miellyttävän kuivana. Kuljettajan ei tarvise kärsiä hikoilun tun-
teesta istuessaan, ja kylminä päivinä istuinlämmitys pitää olon miellyttävänä. 

HikoiluKehon lämpö

AINA ON TILAA ACTIMOLLE.

Korkea selkänoja ja säädettävä niskatuki 
Ajon aikana tunnet itsesi rentoutuneeksi, koska selkä- ja sivuttaistuki on paras mah-
dollinen: korkea selkänoja on varustettu ergonomisesti muotoilluilla pehmusteilla ja 
sivutuilla, jotka lisäävät mukavuutta. Niskatukea voidaan säätää nopeasti ja helposti 
jokaiselle työlle ja käyttäjälle sopivaksi. Säätövara on 100 mm ja säätökulma 38˚.

Pneumaattinen ristiselän tuki
Selän hoitoa yhdellä napin painalluksella. Pneumaattinen ristiselän tuki muotoutuu selän 
mukaan nopeasti ja tarkasti. Se tekee olon mukavaksi ja estää samalla selkärangan 
välilevyjen vioittumiset tukemalla ristiselkää mahdollisimman hyvin. 

Matalataajuusjousitus
Tekee istumisen erittäin mukavaksi. Pneumaattinen matalataajuusjousitus kompressorilla 
on innovatiivinen ratkaisu, joka vaimentaa iskut ja tärinät tehokkaasti sekä mahdollistaa 
rennon, stressittömän ajon erityisesti kovaa ajettaessa. Tehokas jousitus suojaa myös 
selkärankaa. 

 

 Istuintyynyn syvyydensäätö
4-portainen säätö antaa hyvän tuen reiden 
pituudesta riippumatta.

 Istuintyynyn kulmansäätö 
Vähentää painetta polvien takaosaan. Porrastettu kul-
mansäätö 3˚ – 11˚ mahdollistaa parhaan asennon 
jokaisessa työtilanteessa.

 Säädettävä selkänoja

Jos ohjaamossa on tilaa, selkänojan voi pienin 
porrastuksin laskea taaksepäin, jolloin se sopii 
lepotaukojen pitämiseen. Selkänojan voi myös 
taittaa eteenpäin kiinni istuintyynyyn. 

Kaikki mitat millimetreinä. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä rakenne- ja mittamuutoksia.

Mekaaninen

Pneumaattinen

 Asiakirjakotelo

45 mm

3°
-1

1°

 ACTIMO. AINUTLAATUISIA YKSITYISKOHTIA.                                                     LISÄÄ ISTUMISMUKAVUUTTA.

Kuvien mallit voivat poiketa 

vakiomallistostamme.

 Erikoisleveät pehmusteet 
 Mukavat pehmusteet estävät  
 luiskahtamiset ja liukumiset.

 210 mm pituussäätö  
 Istuin on helppo säätää oikeaan  
 paikkaan ajoneuvossa.

”Suunniteltu käytettäväksi”
Actimo -istuimet ovat todella ”suunniteltu käytettäväksi”. Käyttäjä tietää heti, miten 
säätökahvat toimivat ja miten niitä liikutetaan. Jokaisella kahvalla on oma muotonsa ja 
paikkansa, minkä ansiosta kuljettaja löytää vaistomaisesti haluamansa. 

 Aktiivisen ilmastointijärjestelmän kytkin 
 sis. lämmityksen

 80 mm korkeussäätö
 Ihanteellinen istuinkorkeus kaikenpituisille. 

 Säädettävä iskunvaimennin
 Säädettävissä erilaisia käyttöolosuhteita varten. 

Aktiivinen elektroninen painonsäätö
Riittää, että istut alas ja ajat: Actimo Evolutionin anturit ja elektroninen säätöjärjestelmä 
säätävät istuimen täysin automaattisesti ajajan painon mukaan. Tämän ansiosta  
istuimen jousitusjärjestelmä toimiii optimaalisesti eli mahdollisimman ergonomisesti ja 
turvallisesti. Kuljettajan vaihtuessa ei tarvitse muuttaa mitään; istuin säätyy  
automaattisesti jopa pienimpienkin painoerojen mukaan.  

 Pituusvaakajousitus
Vähentää pitkittäisiä tärinöitä ajoneuvon liikesuunnassa ja tekee 
vaikeassa maastossa liikkumisen mukavammaksi. 

 Pystyyn taitettavat käsinojat kangaspäällysteellä
 Korkeuden- ja kulmansäätö

Kangas

TuuletuskanavaTuuletin 

Pehmuste

Aktiivihiili

ACTIMO M

EDESTÄ SIVULTA

Istuintyynyn leveys: Actimo Evolution 550, Actimo XL/XXL 490

ACTIMO Evolution/
Actimo XL 260

ACTIMO XXL 381
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Active Climate System with Heating
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This way the driver will never again sit at the wheel drenched in sweat.
On cold days, the seat heating keeps you snug.
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High Backrest and Adjustable Headrest 
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backrest is fitted with ergonomically molded cushions and extended sides for 
extra comfort. The headrest can be quickly and easily adjusted to suit every job 
and operator size, over a 100 mm height range and 38° angle.

Pneumatic Lumbar Support
Back care at the touch of a button. The pneumatic lumbar support molds itself to your 
back, quickly and exactly — making you feel comfortable, while also preventing 
damage to your spinal disks by providing optimum lumbar support. 
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For extremely comfortable sitting. Pneumatic low frequency suspension with compressor: 
an innovative solution that absorbs jolts and vibrations more effectively, giving you 
a relaxed, stress-free ride, particularly at high speeds. Increased comfort, plus increased 
protection for your spine. 
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Adjustable in 4 steps to optimally support 
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Adjustable in 4 steps in a 3° - 11° range.

 Adjustable Backrest
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reclined backward in small steps — making it 
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 Extra-Wide Cushions
 These comfortable cushions prevent 
 slipping and sliding.

 210 mm Fore/Aft Adjustment 
 For easy positioning of the seat within 
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”Design for Use“ 
The Actimo Evolution is characterized by “Design for Use” - the controls are designed 
so the user can tell by touch how they work and which way to move them. Each has 
a unique shape to prevent them from getting mixed up. All controls are located where 
you would intuitively expect them.
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 incl. heating
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 The ideal seat position for every body size.

 Adjustable Shock Absorber
 For adjusting to different usage conditions.

Active Electronic Weight Adjustment
Just sit down and go: the Actimo Evolution has sensors and an electronic control system 
that adjust the seat to the driver’s weight completely automatically. 
This lets the seat’s suspension system work optimally, providing for greater ergonomics 
and safety. Nothing needs to be done when changing drivers; 
the seat automatically adjusts to even the smallest variation in weight.

 Fore/Aft Isolator
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travel, for a more comfortable ride on tough terrain.

 Foldable Armrests with Fabric Covers
 With adjustable height and angle. 
 The fabric covers offer more comfort.
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ACTIMO EVOLUTION

Aktiivinen ilmastointijärjestelmä ja lämmitys
Tärkein mukavan kuljettajanistuimen ominaisuus on miellyttävä lämpötila. 
Vaikka ohjaamo olisi ilmastoitu, kuljettaja hikoaa ollessaan kosketuksissa istui-
meen. Siksi Actimo Evolution on varustettu aktiivisella ilmastointijärjestelmällä, 
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Korkea selkänoja ja säädettävä niskatuki 
Ajon aikana tunnet itsesi rentoutuneeksi, koska selkä- ja sivuttaistuki on paras mah-
dollinen: korkea selkänoja on varustettu ergonomisesti muotoilluilla pehmusteilla ja 
sivutuilla, jotka lisäävät mukavuutta. Niskatukea voidaan säätää nopeasti ja helposti 
jokaiselle työlle ja käyttäjälle sopivaksi. Säätövara on 100 mm ja säätökulma 38˚.

Pneumaattinen ristiselän tuki
Selän hoitoa yhdellä napin painalluksella. Pneumaattinen ristiselän tuki muotoutuu selän 
mukaan nopeasti ja tarkasti. Se tekee olon mukavaksi ja estää samalla selkärangan 
välilevyjen vioittumiset tukemalla ristiselkää mahdollisimman hyvin. 

Matalataajuusjousitus
Tekee istumisen erittäin mukavaksi. Pneumaattinen matalataajuusjousitus kompressorilla 
on innovatiivinen ratkaisu, joka vaimentaa iskut ja tärinät tehokkaasti sekä mahdollistaa 
rennon, stressittömän ajon erityisesti kovaa ajettaessa. Tehokas jousitus suojaa myös 
selkärankaa. 

 

 Istuintyynyn syvyydensäätö
4-portainen säätö antaa hyvän tuen reiden 
pituudesta riippumatta.

 Istuintyynyn kulmansäätö 
Vähentää painetta polvien takaosaan. Porrastettu kul-
mansäätö 3˚ – 11˚ mahdollistaa parhaan asennon 
jokaisessa työtilanteessa.

 Säädettävä selkänoja

Jos ohjaamossa on tilaa, selkänojan voi pienin 
porrastuksin laskea taaksepäin, jolloin se sopii 
lepotaukojen pitämiseen. Selkänojan voi myös 
taittaa eteenpäin kiinni istuintyynyyn. 

Kaikki mitat millimetreinä. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä rakenne- ja mittamuutoksia.

Mekaaninen

Pneumaattinen

 Asiakirjakotelo

45 mm
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 ACTIMO. AINUTLAATUISIA YKSITYISKOHTIA.                                                     LISÄÄ ISTUMISMUKAVUUTTA.

Kuvien mallit voivat poiketa 

vakiomallistostamme.

 Erikoisleveät pehmusteet 
 Mukavat pehmusteet estävät  
 luiskahtamiset ja liukumiset.

 210 mm pituussäätö  
 Istuin on helppo säätää oikeaan  
 paikkaan ajoneuvossa.

”Suunniteltu käytettäväksi”
Actimo -istuimet ovat todella ”suunniteltu käytettäväksi”. Käyttäjä tietää heti, miten 
säätökahvat toimivat ja miten niitä liikutetaan. Jokaisella kahvalla on oma muotonsa ja 
paikkansa, minkä ansiosta kuljettaja löytää vaistomaisesti haluamansa. 

 Aktiivisen ilmastointijärjestelmän kytkin 
 sis. lämmityksen

 80 mm korkeussäätö
 Ihanteellinen istuinkorkeus kaikenpituisille. 

 Säädettävä iskunvaimennin
 Säädettävissä erilaisia käyttöolosuhteita varten. 

Aktiivinen elektroninen painonsäätö
Riittää, että istut alas ja ajat: Actimo Evolutionin anturit ja elektroninen säätöjärjestelmä 
säätävät istuimen täysin automaattisesti ajajan painon mukaan. Tämän ansiosta  
istuimen jousitusjärjestelmä toimiii optimaalisesti eli mahdollisimman ergonomisesti ja 
turvallisesti. Kuljettajan vaihtuessa ei tarvitse muuttaa mitään; istuin säätyy  
automaattisesti jopa pienimpienkin painoerojen mukaan.  

 Pituusvaakajousitus
Vähentää pitkittäisiä tärinöitä ajoneuvon liikesuunnassa ja tekee 
vaikeassa maastossa liikkumisen mukavammaksi. 

 Pystyyn taitettavat käsinojat kangaspäällysteellä
 Korkeuden- ja kulmansäätö

Kangas

TuuletuskanavaTuuletin 

Pehmuste

Aktiivihiili

ACTIMO M

EDESTÄ SIVULTA

Istuintyynyn leveys: Actimo Evolution 550, Actimo XL/XXL 490
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Actimo XL 260

ACTIMO XXL 381
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ACTIMO EVOLUTION

Active Climate System with Heating
The most important requirement for feeling good in the driver’s seat is a 
pleasant temperature. But even with air-conditioning in the cabin, the driver 
sweats where his body contacts the seat. That is why the Actimo Evolution 
is equipped with active climate system, which removes body moisture. 
This way the driver will never again sit at the wheel drenched in sweat.
On cold days, the seat heating keeps you snug.

THERE’S ALWAYS ROOM FOR ACTIMO.

High Backrest and Adjustable Headrest 
Stay relaxed when you drive, with optimum back and side support: the high 
backrest is fitted with ergonomically molded cushions and extended sides for 
extra comfort. The headrest can be quickly and easily adjusted to suit every job 
and operator size, over a 100 mm height range and 38° angle.

Pneumatic Lumbar Support
Back care at the touch of a button. The pneumatic lumbar support molds itself to your 
back, quickly and exactly — making you feel comfortable, while also preventing 
damage to your spinal disks by providing optimum lumbar support. 

Low Frequency Suspension
For extremely comfortable sitting. Pneumatic low frequency suspension with compressor: 
an innovative solution that absorbs jolts and vibrations more effectively, giving you 
a relaxed, stress-free ride, particularly at high speeds. Increased comfort, plus increased 
protection for your spine. 

 

 Variable Seat Cushion Depth
Adjustable in 4 steps to optimally support 
thighs of different lengths. 

 Flexible Seat Cushion Angle
Reduces the pressure on the backs of your knees. 
Adjustable in 4 steps in a 3° - 11° range.

 Adjustable Backrest

If cab space allows, the backrest can be 
reclined backward in small steps — making it 
ideal for rest breaks. The backrest can also be 
folded forward right onto the seat cushion.

All dimensions in mm. Subject to technical and dimensional changes. 

Mechanical

Pneumatic

 Document Box

45 mm

3°
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        ACTIMO. MANY OUTSTANDING DETAILS                                ADD UP TO COMFORTABLE SITTING.

The model shown may deviate from 

the standard configuration.

 Extra-Wide Cushions
 These comfortable cushions prevent 
 slipping and sliding.

 210 mm Fore/Aft Adjustment 
 For easy positioning of the seat within 
 the vehicle.

”Design for Use“ 
The Actimo Evolution is characterized by “Design for Use” - the controls are designed 
so the user can tell by touch how they work and which way to move them. Each has 
a unique shape to prevent them from getting mixed up. All controls are located where 
you would intuitively expect them.

 Switch for Active Climate System
 incl. heating

 80 mm Height Adjustment
 The ideal seat position for every body size.

 Adjustable Shock Absorber
 For adjusting to different usage conditions.

Active Electronic Weight Adjustment
Just sit down and go: the Actimo Evolution has sensors and an electronic control system 
that adjust the seat to the driver’s weight completely automatically. 
This lets the seat’s suspension system work optimally, providing for greater ergonomics 
and safety. Nothing needs to be done when changing drivers; 
the seat automatically adjusts to even the smallest variation in weight.

 Fore/Aft Isolator
Reduces horizontal vibration in the direction of 
travel, for a more comfortable ride on tough terrain.

 Foldable Armrests with Fabric Covers
 With adjustable height and angle. 
 The fabric covers offer more comfort.

ACTIMO M

FRONT VIEW SIDE VIEW

Seat cushion width: Actimo Evolution 550, Actimo XL/XXL 490

ACTIMO Evolution/
Actimo XL 260

ACTIMO XXL 381
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ACTIMO EVOLUTION

Aktiivinen ilmastointijärjestelmä ja lämmitys
Tärkein mukavan kuljettajanistuimen ominaisuus on miellyttävä lämpötila. 
Vaikka ohjaamo olisi ilmastoitu, kuljettaja hikoaa ollessaan kosketuksissa istui-
meen. Siksi Actimo Evolution on varustettu aktiivisella ilmastointijärjestelmällä, 
joka pitää ihon miellyttävän kuivana. Kuljettajan ei tarvise kärsiä hikoilun tun-
teesta istuessaan, ja kylminä päivinä istuinlämmitys pitää olon miellyttävänä. 

HikoiluKehon lämpö

AINA ON TILAA ACTIMOLLE.

Korkea selkänoja ja säädettävä niskatuki 
Ajon aikana tunnet itsesi rentoutuneeksi, koska selkä- ja sivuttaistuki on paras mah-
dollinen: korkea selkänoja on varustettu ergonomisesti muotoilluilla pehmusteilla ja 
sivutuilla, jotka lisäävät mukavuutta. Niskatukea voidaan säätää nopeasti ja helposti 
jokaiselle työlle ja käyttäjälle sopivaksi. Säätövara on 100 mm ja säätökulma 38˚.

Pneumaattinen ristiselän tuki
Selän hoitoa yhdellä napin painalluksella. Pneumaattinen ristiselän tuki muotoutuu selän 
mukaan nopeasti ja tarkasti. Se tekee olon mukavaksi ja estää samalla selkärangan 
välilevyjen vioittumiset tukemalla ristiselkää mahdollisimman hyvin. 

Matalataajuusjousitus
Tekee istumisen erittäin mukavaksi. Pneumaattinen matalataajuusjousitus kompressorilla 
on innovatiivinen ratkaisu, joka vaimentaa iskut ja tärinät tehokkaasti sekä mahdollistaa 
rennon, stressittömän ajon erityisesti kovaa ajettaessa. Tehokas jousitus suojaa myös 
selkärankaa. 

 

 Istuintyynyn syvyydensäätö
4-portainen säätö antaa hyvän tuen reiden 
pituudesta riippumatta.

 Istuintyynyn kulmansäätö 
Vähentää painetta polvien takaosaan. Porrastettu kul-
mansäätö 3˚ – 11˚ mahdollistaa parhaan asennon 
jokaisessa työtilanteessa.

 Säädettävä selkänoja

Jos ohjaamossa on tilaa, selkänojan voi pienin 
porrastuksin laskea taaksepäin, jolloin se sopii 
lepotaukojen pitämiseen. Selkänojan voi myös 
taittaa eteenpäin kiinni istuintyynyyn. 

Kaikki mitat millimetreinä. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä rakenne- ja mittamuutoksia.

Mekaaninen

Pneumaattinen

 Asiakirjakotelo

45 mm

3°
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 ACTIMO. AINUTLAATUISIA YKSITYISKOHTIA.                                                     LISÄÄ ISTUMISMUKAVUUTTA.

Kuvien mallit voivat poiketa 

vakiomallistostamme.

 Erikoisleveät pehmusteet 
 Mukavat pehmusteet estävät  
 luiskahtamiset ja liukumiset.

 210 mm pituussäätö  
 Istuin on helppo säätää oikeaan  
 paikkaan ajoneuvossa.

”Suunniteltu käytettäväksi”
Actimo -istuimet ovat todella ”suunniteltu käytettäväksi”. Käyttäjä tietää heti, miten 
säätökahvat toimivat ja miten niitä liikutetaan. Jokaisella kahvalla on oma muotonsa ja 
paikkansa, minkä ansiosta kuljettaja löytää vaistomaisesti haluamansa. 

 Aktiivisen ilmastointijärjestelmän kytkin 
 sis. lämmityksen

 80 mm korkeussäätö
 Ihanteellinen istuinkorkeus kaikenpituisille. 

 Säädettävä iskunvaimennin
 Säädettävissä erilaisia käyttöolosuhteita varten. 

Aktiivinen elektroninen painonsäätö
Riittää, että istut alas ja ajat: Actimo Evolutionin anturit ja elektroninen säätöjärjestelmä 
säätävät istuimen täysin automaattisesti ajajan painon mukaan. Tämän ansiosta  
istuimen jousitusjärjestelmä toimiii optimaalisesti eli mahdollisimman ergonomisesti ja 
turvallisesti. Kuljettajan vaihtuessa ei tarvitse muuttaa mitään; istuin säätyy  
automaattisesti jopa pienimpienkin painoerojen mukaan.  

 Pituusvaakajousitus
Vähentää pitkittäisiä tärinöitä ajoneuvon liikesuunnassa ja tekee 
vaikeassa maastossa liikkumisen mukavammaksi. 

 Pystyyn taitettavat käsinojat kangaspäällysteellä
 Korkeuden- ja kulmansäätö

Kangas

TuuletuskanavaTuuletin 
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Aktiivihiili
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Istuintyynyn leveys: Actimo Evolution 550, Actimo XL/XXL 490
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ACTIMO EVOLUTION

Active Climate System with Heating
The most important requirement for feeling good in the driver’s seat is a 
pleasant temperature. But even with air-conditioning in the cabin, the driver 
sweats where his body contacts the seat. That is why the Actimo Evolution 
is equipped with active climate system, which removes body moisture. 
This way the driver will never again sit at the wheel drenched in sweat.
On cold days, the seat heating keeps you snug.

THERE’S ALWAYS ROOM FOR ACTIMO.

High Backrest and Adjustable Headrest 
Stay relaxed when you drive, with optimum back and side support: the high 
backrest is fitted with ergonomically molded cushions and extended sides for 
extra comfort. The headrest can be quickly and easily adjusted to suit every job 
and operator size, over a 100 mm height range and 38° angle.

Pneumatic Lumbar Support
Back care at the touch of a button. The pneumatic lumbar support molds itself to your 
back, quickly and exactly — making you feel comfortable, while also preventing 
damage to your spinal disks by providing optimum lumbar support. 

Low Frequency Suspension
For extremely comfortable sitting. Pneumatic low frequency suspension with compressor: 
an innovative solution that absorbs jolts and vibrations more effectively, giving you 
a relaxed, stress-free ride, particularly at high speeds. Increased comfort, plus increased 
protection for your spine. 

 

 Variable Seat Cushion Depth
Adjustable in 4 steps to optimally support 
thighs of different lengths. 

 Flexible Seat Cushion Angle
Reduces the pressure on the backs of your knees. 
Adjustable in 4 steps in a 3° - 11° range.

 Adjustable Backrest

If cab space allows, the backrest can be 
reclined backward in small steps — making it 
ideal for rest breaks. The backrest can also be 
folded forward right onto the seat cushion.

All dimensions in mm. Subject to technical and dimensional changes. 

Mechanical

Pneumatic
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        ACTIMO. MANY OUTSTANDING DETAILS                                ADD UP TO COMFORTABLE SITTING.

The model shown may deviate from 

the standard configuration.

 Extra-Wide Cushions
 These comfortable cushions prevent 
 slipping and sliding.

 210 mm Fore/Aft Adjustment 
 For easy positioning of the seat within 
 the vehicle.

”Design for Use“ 
The Actimo Evolution is characterized by “Design for Use” - the controls are designed 
so the user can tell by touch how they work and which way to move them. Each has 
a unique shape to prevent them from getting mixed up. All controls are located where 
you would intuitively expect them.

 Switch for Active Climate System
 incl. heating

 80 mm Height Adjustment
 The ideal seat position for every body size.

 Adjustable Shock Absorber
 For adjusting to different usage conditions.

Active Electronic Weight Adjustment
Just sit down and go: the Actimo Evolution has sensors and an electronic control system 
that adjust the seat to the driver’s weight completely automatically. 
This lets the seat’s suspension system work optimally, providing for greater ergonomics 
and safety. Nothing needs to be done when changing drivers; 
the seat automatically adjusts to even the smallest variation in weight.

 Fore/Aft Isolator
Reduces horizontal vibration in the direction of 
travel, for a more comfortable ride on tough terrain.

 Foldable Armrests with Fabric Covers
 With adjustable height and angle. 
 The fabric covers offer more comfort.
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Seat cushion width: Actimo Evolution 550, Actimo XL/XXL 490
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ACTIMO EVOLUTION

Aktiivinen ilmastointijärjestelmä ja lämmitys
Tärkein mukavan kuljettajanistuimen ominaisuus on miellyttävä lämpötila. 
Vaikka ohjaamo olisi ilmastoitu, kuljettaja hikoaa ollessaan kosketuksissa istui-
meen. Siksi Actimo Evolution on varustettu aktiivisella ilmastointijärjestelmällä, 
joka pitää ihon miellyttävän kuivana. Kuljettajan ei tarvise kärsiä hikoilun tun-
teesta istuessaan, ja kylminä päivinä istuinlämmitys pitää olon miellyttävänä. 

HikoiluKehon lämpö

AINA ON TILAA ACTIMOLLE.

Korkea selkänoja ja säädettävä niskatuki 
Ajon aikana tunnet itsesi rentoutuneeksi, koska selkä- ja sivuttaistuki on paras mah-
dollinen: korkea selkänoja on varustettu ergonomisesti muotoilluilla pehmusteilla ja 
sivutuilla, jotka lisäävät mukavuutta. Niskatukea voidaan säätää nopeasti ja helposti 
jokaiselle työlle ja käyttäjälle sopivaksi. Säätövara on 100 mm ja säätökulma 38˚.

Pneumaattinen ristiselän tuki
Selän hoitoa yhdellä napin painalluksella. Pneumaattinen ristiselän tuki muotoutuu selän 
mukaan nopeasti ja tarkasti. Se tekee olon mukavaksi ja estää samalla selkärangan 
välilevyjen vioittumiset tukemalla ristiselkää mahdollisimman hyvin. 

Matalataajuusjousitus
Tekee istumisen erittäin mukavaksi. Pneumaattinen matalataajuusjousitus kompressorilla 
on innovatiivinen ratkaisu, joka vaimentaa iskut ja tärinät tehokkaasti sekä mahdollistaa 
rennon, stressittömän ajon erityisesti kovaa ajettaessa. Tehokas jousitus suojaa myös 
selkärankaa. 

 

 Istuintyynyn syvyydensäätö
4-portainen säätö antaa hyvän tuen reiden 
pituudesta riippumatta.

 Istuintyynyn kulmansäätö 
Vähentää painetta polvien takaosaan. Porrastettu kul-
mansäätö 3˚ – 11˚ mahdollistaa parhaan asennon 
jokaisessa työtilanteessa.

 Säädettävä selkänoja

Jos ohjaamossa on tilaa, selkänojan voi pienin 
porrastuksin laskea taaksepäin, jolloin se sopii 
lepotaukojen pitämiseen. Selkänojan voi myös 
taittaa eteenpäin kiinni istuintyynyyn. 

Kaikki mitat millimetreinä. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä rakenne- ja mittamuutoksia.

Mekaaninen

Pneumaattinen
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 ACTIMO. AINUTLAATUISIA YKSITYISKOHTIA.                                                     LISÄÄ ISTUMISMUKAVUUTTA.

Kuvien mallit voivat poiketa 

vakiomallistostamme.

 Erikoisleveät pehmusteet 
 Mukavat pehmusteet estävät  
 luiskahtamiset ja liukumiset.

 210 mm pituussäätö  
 Istuin on helppo säätää oikeaan  
 paikkaan ajoneuvossa.

”Suunniteltu käytettäväksi”
Actimo -istuimet ovat todella ”suunniteltu käytettäväksi”. Käyttäjä tietää heti, miten 
säätökahvat toimivat ja miten niitä liikutetaan. Jokaisella kahvalla on oma muotonsa ja 
paikkansa, minkä ansiosta kuljettaja löytää vaistomaisesti haluamansa. 

 Aktiivisen ilmastointijärjestelmän kytkin 
 sis. lämmityksen

 80 mm korkeussäätö
 Ihanteellinen istuinkorkeus kaikenpituisille. 

 Säädettävä iskunvaimennin
 Säädettävissä erilaisia käyttöolosuhteita varten. 

Aktiivinen elektroninen painonsäätö
Riittää, että istut alas ja ajat: Actimo Evolutionin anturit ja elektroninen säätöjärjestelmä 
säätävät istuimen täysin automaattisesti ajajan painon mukaan. Tämän ansiosta  
istuimen jousitusjärjestelmä toimiii optimaalisesti eli mahdollisimman ergonomisesti ja 
turvallisesti. Kuljettajan vaihtuessa ei tarvitse muuttaa mitään; istuin säätyy  
automaattisesti jopa pienimpienkin painoerojen mukaan.  

 Pituusvaakajousitus
Vähentää pitkittäisiä tärinöitä ajoneuvon liikesuunnassa ja tekee 
vaikeassa maastossa liikkumisen mukavammaksi. 

 Pystyyn taitettavat käsinojat kangaspäällysteellä
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Actimo M

Actimo XXL

Actimo Evolution

Actimo XL

Jos koko päiväsi kuluu  
istuimella, ansaitset parasta.

Actimo tarjoaa parasta mahdollista käyt-
tömukavuutta, joka pitää kuljettajan suori-
tuskykyisenä koko työpäivän ajan. Korkea, 
ergonomisesti muotoiltu selkänoja on varus-
tettu sivutuilla, jotka tukevat mahdollisimman 
hyvin selkää sivuttaissuuntaisesti. Niskatuki 
on varustettu korkeuden- ja kulmansäädöllä. 
Pneumaattinen ristiselän tuki ja istuintyynyn 
syvyyden- ja kulmansäätö takaavat optimaa-
lisen muunneltavuuden. 

Actimo Evolution -mallissa on myös aktiivi-
nen ilmastointijärjestelmä, joka pitää kehon 
sopivan lämpöisenä ja poistaa siihen kerty-
vää kosteutta. Tämä auttaa kuljettajaa jaksa-
maan ja työskentelemään pidempään. 

Istuimen säätäminen on helppoa: 
”Suunniteltu käytettäväksi”

Actimo-mallisto on erittäin käyttäjäystä-
vällinen. Säätökahvat on suunniteltu siten, 
että käyttäjällä on välitön tuntuma niiden 
toimintaan ja käyttöön. Jokainen kahva on 
eri muotoinen, joten niitä ei voi sekoittaa 
 toisiinsa. Kaikki säätövivut sijaitsevat niin, 
että ne löytyvät vaistomaisesti. Istuimen 
säätö on siksi helppoa jopa ohjekirjaa 
lukematta.

Tehokkainkin kone on vain yhtä 
hyvä kuin sen käyttäjä.

Actimo Evolutionin ja Actimo XXL:n mata-
lataajuusjousitus on suunniteltu tasapainot-
tamaan raskaiden työkoneiden tärinöitä: 
Istuimen matala ominaistaajuus minimoi sen 
pystysuuntaiset heilahdukset ja tärinät ja 
estää siten rajun keinumisen. Tämän ansiosta 
istuinta on mukava käyttää ja työskennellä 
rentoutuneesti, jännittämättä ja väsymättä. 
Selkään kohdistuva rasitus on selvästi pie-
nempi, mistä on hyötyä niin terveydelle kuin 
yleiskunnolle.

LAADUKAS ISTUIN HUIPPUSUORITUKSIIN.ACTIMO EVOLUTION RASKAS TYÖ VAATII 

 Korkealuokkaista 
  istuinmukavuutta työkoneisiin.
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Istuimet, jotka pitävät sinut  

kunnossa: GRAMMER tarjoaa 

huippunykyaikaisia tuotteita 

kaikkia liikkuvia työympäristöjä 

varten – traktoreista, työkoneista 

ja trukeista aina kuorma- 

autoihin, busseihin, paketti-

autoihin, veneisiin ja juniin. 

Ergonomiansa ansiosta ne ovat 

alallaan edelläkävijöitä  

istumismukavuuden ja käytettä-

vyyden suhteen. Ota yhteyttä – 

kerromme mielellämme lisää. 

KUNNON ISTUIMEN.

ACTIMO®OMINAISUUDET Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo
 Evolution Evolution Evolution Evolution XXL XL XL M
Tuotenumero, kangas 1294584 1294588 1294599 1294602 1294779  1294557 1294562 1294547
Tuotenumero, keinonahka        143734
Asiakirjakotelo P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p
Autom. jousituksen säätöjärjestelmä (APS) P P P P P	 P	 P
Käsinojat korkeussäätö, pystyyn taitettava P P P	 P
80 mm x 380 mm, säädettävä kulma     p	 p	 p	 p
80 mm x 380 mm, säädettävä kulma, kangaspäällyste P	 P	 P	 P
Säätökahvat vasemmalla P	 P
Säätökahvat edessä   P	 P	 P	 P	 P	 P
Iskunvaimennin, säädettävä P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Ei säädettävä        P
Jousitus
Ilmajousitus, 12 V kompressori P	 	 P	 	 	 P
Ilmajousitus, 24 V kompressori  P  P P	 	 P
Mekaaninen jousitus        P
Matalataajuusjousitus P	 P	 P	 P	 P
Erikoisleveä, lujatekoinen jousitus     P
Joustomatka 100 mm P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Painonsäätö, mekaaninen        P
Automaattinen P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Aktiivinen (elektroninen) P	 P	 P		 P
Korkeussäätö
80 mm portaaton (pneumaattinen) P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
60 mm 3-portainen (mekaaninen)         P
Ilmastointijärjestelmä, aktiivinen P	 P	 P	 P
Passiivinen     P	 P	 P
Niskatuki P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p
Pituussäätö 170 mm     P
210 mm P	 P	 P	 P	 	 P	 P	 P
Pituusvaakajousitus P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	
Ristiselän tuki, pneumaattinen P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Mekaaninen        P
Selkänojan kulmansäätö P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Turvavyö P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p
Lämmitys P	 P	 P	 P	 P	 p	 p	 p
Istuintyynyn syvyyden- ja kulmansäätö P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Istuintyynyn leveys 550 mm 550 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm
Turvakytkin P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p

LISÄVARUSTEET
Konsolit joystickeille   p p p	 p	 p	 p
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Actimo M

Actimo XXL

Actimo Evolution

Actimo XL

Jos koko päiväsi kuluu  
istuimella, ansaitset parasta.

Actimo tarjoaa parasta mahdollista käyt-
tömukavuutta, joka pitää kuljettajan suori-
tuskykyisenä koko työpäivän ajan. Korkea, 
ergonomisesti muotoiltu selkänoja on varus-
tettu sivutuilla, jotka tukevat mahdollisimman 
hyvin selkää sivuttaissuuntaisesti. Niskatuki 
on varustettu korkeuden- ja kulmansäädöllä. 
Pneumaattinen ristiselän tuki ja istuintyynyn 
syvyyden- ja kulmansäätö takaavat optimaa-
lisen muunneltavuuden. 

Actimo Evolution -mallissa on myös aktiivi-
nen ilmastointijärjestelmä, joka pitää kehon 
sopivan lämpöisenä ja poistaa siihen kerty-
vää kosteutta. Tämä auttaa kuljettajaa jaksa-
maan ja työskentelemään pidempään. 

Istuimen säätäminen on helppoa: 
”Suunniteltu käytettäväksi”

Actimo-mallisto on erittäin käyttäjäystä-
vällinen. Säätökahvat on suunniteltu siten, 
että käyttäjällä on välitön tuntuma niiden 
toimintaan ja käyttöön. Jokainen kahva on 
eri muotoinen, joten niitä ei voi sekoittaa 
 toisiinsa. Kaikki säätövivut sijaitsevat niin, 
että ne löytyvät vaistomaisesti. Istuimen 
säätö on siksi helppoa jopa ohjekirjaa 
lukematta.

Tehokkainkin kone on vain yhtä 
hyvä kuin sen käyttäjä.

Actimo Evolutionin ja Actimo XXL:n mata-
lataajuusjousitus on suunniteltu tasapainot-
tamaan raskaiden työkoneiden tärinöitä: 
Istuimen matala ominaistaajuus minimoi sen 
pystysuuntaiset heilahdukset ja tärinät ja 
estää siten rajun keinumisen. Tämän ansiosta 
istuinta on mukava käyttää ja työskennellä 
rentoutuneesti, jännittämättä ja väsymättä. 
Selkään kohdistuva rasitus on selvästi pie-
nempi, mistä on hyötyä niin terveydelle kuin 
yleiskunnolle.

LAADUKAS ISTUIN HUIPPUSUORITUKSIIN.ACTIMO EVOLUTION RASKAS TYÖ VAATII 

 Korkealuokkaista 
  istuinmukavuutta työkoneisiin.
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Istuimet, jotka pitävät sinut  

kunnossa: GRAMMER tarjoaa 

huippunykyaikaisia tuotteita 

kaikkia liikkuvia työympäristöjä 

varten – traktoreista, työkoneista 

ja trukeista aina kuorma- 

autoihin, busseihin, paketti-

autoihin, veneisiin ja juniin. 

Ergonomiansa ansiosta ne ovat 

alallaan edelläkävijöitä  

istumismukavuuden ja käytettä-

vyyden suhteen. Ota yhteyttä – 

kerromme mielellämme lisää. 

KUNNON ISTUIMEN.

ACTIMO®OMINAISUUDET Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo Actimo
 Evolution Evolution Evolution Evolution XXL XL XL M
Tuotenumero, kangas 1294584 1294588 1294599 1294602 1294779  1294557 1294562 1294547
Tuotenumero, keinonahka        143734
Asiakirjakotelo P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p
Autom. jousituksen säätöjärjestelmä (APS) P P P P P	 P	 P
Käsinojat korkeussäätö, pystyyn taitettava P P P	 P
80 mm x 380 mm, säädettävä kulma     p	 p	 p	 p
80 mm x 380 mm, säädettävä kulma, kangaspäällyste P	 P	 P	 P
Säätökahvat vasemmalla P	 P
Säätökahvat edessä   P	 P	 P	 P	 P	 P
Iskunvaimennin, säädettävä P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Ei säädettävä        P
Jousitus
Ilmajousitus, 12 V kompressori P	 	 P	 	 	 P
Ilmajousitus, 24 V kompressori  P  P P	 	 P
Mekaaninen jousitus        P
Matalataajuusjousitus P	 P	 P	 P	 P
Erikoisleveä, lujatekoinen jousitus     P
Joustomatka 100 mm P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Painonsäätö, mekaaninen        P
Automaattinen P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Aktiivinen (elektroninen) P	 P	 P		 P
Korkeussäätö
80 mm portaaton (pneumaattinen) P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
60 mm 3-portainen (mekaaninen)         P
Ilmastointijärjestelmä, aktiivinen P	 P	 P	 P
Passiivinen     P	 P	 P
Niskatuki P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p
Pituussäätö 170 mm     P
210 mm P	 P	 P	 P	 	 P	 P	 P
Pituusvaakajousitus P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	
Ristiselän tuki, pneumaattinen P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Mekaaninen        P
Selkänojan kulmansäätö P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Turvavyö P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p
Lämmitys P	 P	 P	 P	 P	 p	 p	 p
Istuintyynyn syvyyden- ja kulmansäätö P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Istuintyynyn leveys 550 mm 550 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm
Turvakytkin P	 P	 P	 P	 p	 p	 p	 p

LISÄVARUSTEET
Konsolit joystickeille   p p p	 p	 p	 p
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