
Built for Freedom: 
Kørestole til 
det gode liv
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 fastrammeKørestole

Stærk nok til en

aktiv 
livsstil

Om du er ung eller gammel, single eller fami-
liefar, så er hverdagen fyldt med en masse 
praktiske gøremål. Der skal købes ind, hunden 
skal luftes, huset skal gøres rent, børnene 
underholdes, og aftensmaden skal på bordet. 
Måske går du også på arbejde, dyrker sport 
eller har et aktivt friluftliv.

Uanset hvilket liv du lever, og hvilke behov du 
har i din hverdag, kan dette imødekommes med 
Wolturnus’ store udvalg af kørestole. Vores 
kørestole er kendt for deres holdbarhed og 
elegante design, hvor fordelene ved et næsten 
vedligeholdelsesfrit produkt kombineres med 
æstetik i særklasse.

Vores aktive kørestole er lette, robuste og sta-
bile og er henvendt til børn, unge og voksne, 
som ønsker en kørestol med optimale køre-
egenskaber, der føles som en naturlig forlæng-
else af kroppen.

Vores fastrammekørestole har kun få be-
vægelige dele. Det gør dem stærke og blandt 
de mest hårdføre på markedet. Det betyder, at 
du ikke skal bruge tid og penge på at vedlige-
holde og reparere kørestolen og kan have den 
i flere år.

Selvom flere af vores fastrammekørestole er 
standardprodukter, findes de i et væld af for-
skellige modeller og størrelser og tilpasses den 
enkelte brugers mål. Alle Wolturnus kørestole 
er håndbyggede i Danmark, og de fleste af dem 
skræddersys fuldstændig brugerens behov og 
ønsker. Vi kan bygge kørestole, som ikke bare 
passer til dig, men passer dig perfekt.

Lav vægt og optimal styrke kan nævnes som to vigtige fordele ved at vælge en aktiv fast-
rammekørestol fra Wolturnus. Rammen er bygget af verdens stærkeste svejsbare alumini-
umlegering, som typisk anvendes til armerede køretøjer, motorcykler og cykelstel i topklasse. 
Rammerne er endvidere behandlet med en særlig teknologi, som gør dem endnu stærkere og 
mindre modtagelige over for skrammer. Vores mest populære, aktive fastrammekørestole er 
W5 og Tukan.

Wolturnus tilbyder 
et bredt udvalg af lette og 
robuste fastrammekøre-
stole til ethvert behov. De 
aktive kørestole fås som 
justerbare modeller eller 
skræddersyede med er-
gonomisk rammedesign 
for bedre siddestilling og 
fremdrift.
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W5 S - Skræddersyet med buede rammerør.   
Max 140 kg

W5 D - Delte opklappelige fodstøtter. Max 140 kg W5 XXL - Forstærket til store brugere. Max 250 kg

W5 K - Højt monteret fodstøtte. Max 140 kg

W5 Junior: Skræddersyet. Fast ryg og bagaksel.
Max 70 kg

W5 Junior A: Skræddersyet. Fuldt justérbar. Max 70 kg

 fastrammeKørestole

W5 - Skræddersyet. Fast ryg og bagaksel. 
 Max 170 kg

W5 A Standard - Fuld justérbar. Max 140 kg.

W5 SA - Valgfri justérbarhed og buede rammerør.  
Max 140 kg

W5 SL - Letvægtsmodel med tyndere rammerør. 
Max 80 kg

W5 serien

 fastrammeKørestole
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 fastrammeKørestole

Tukan - Skræddersyet. Fast ryg og bagaksel.  
Max 120 kg

Tukan A - Skræddersyet med valgfri justerbarhed. 
Max 120 kg

Tukan serien

Tukan A Standard - Fuldt justérbar. Max 120 kg

HAWK 
 fastrammeKørestole

HAWK - Ny fuld justérbar kørestol. Max 120 kg

JUST iN TiMe 
[

[ NYHeD

› 7 forskellige størrelser
› Pulverlakeret ramme
› Farverige komponenter
› Ergonomisk sæde
› Justérbar sædehøjde og sædedybde
› Foldbar ryg
› Indstillelig  rygvinkel
› Kort leveringstid
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Dalton - Valgfri justerbarhed. Max 160 kg

Dalton Standard - Fuldt justerbar. Max 140 kg

 fastrammeKørestole

Dalton serien

Dalton L - Gåfremstol med lav sædehøjde.  
Max 160 kg

Dalton F - Drivhjulene foran. Velegnet indendørs. 
Max 160 kg

 fastrammeKørestole

Gitano Junior - Trehjulet kørestol til børn. Max 70 kgGitano - Skræddersyet trehjulet kørestol.
Max 130 kg

Gitano serien
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 Komfort- & elKørestole

Komfort
Kompromisløs

Wolturnus komfortkørestole består af ledsagervenlige kørestole til 
børn og voksne samt elektriske kørestole. Vores komfortkørestole er 
smalle og funktionelle og har fokus på komfort og brugervenlighed.

Erfarne kørestolsbrugere ved, hvor vigtigt en sund og 
komfortabel siddestilling er. En forkert siddestilling 
kan medføre skader, følgesygdomme og give brugeren 
unødvendige smerter og ubehag i hverdagen. Prøv at 
forestille dig en hel dag i et par sko, som er et nummer 
for små. Så har du en fornemmelse af, hvordan det føles, 
hvis du, som kørestolsbruger, sidder dagen lang i en 
kørestol, som ikke er tilpasset kroppen ordentligt.

Men sådan behøver det heldigvis ikke at være. Vi har en 
bred viden om ergonomi og kørestolsteknologi.  En er-
faring som kommer dig til gode i form af en individuelt 
tilpasset siddestilling, der giver dig mulighed for at leve 
dit liv i kørestol uden smerter og ubehag. 

Hvis du har brug for at have en hjælper med dig, når du 
forlader dit hjem, er A-Run måske den rette kørestol for 
dig. En komfortabel kørestol, som især mange børn og 
unge har glæde af. Bredde, højde og dybde kan justeres, 

og siddepositionen kan løbende ændres efter behov. 
Vi kan sætte næsten hvilket som helst sæde på A-Run, 
hvilket betyder, at vi kan imødekomme bogstavelig talt 
alle dine behov og ønsker. Rammen er meget robust, 
men er samtidig en af de letteste og smalleste af sin 
slags på markedet. Det gør A-Run let at håndtere for 
både bruger og hjælper. Derudover er den perfekt til alle 
dagligdagens gøremål og udfordringer.

Hvis du er på udkig efter en el-kørestol, er Wolturnus’ 
Rex 350 en populær model. Den er kompakt, pålidelig 
og meget komfortabel. Vi tilpasser siddestillingen til 
dine mål og behov, og når kørestolen er i brug, har den 
fem forskellige elektriske indstillinger. Rex 350 har en 
kort ramme og er derfor nem at komme omkring med, 
selvom der måske ikke er så meget plads. Vi har skabt en 
alsidig el-kørestol med fokus på et komfortabelt liv med 
størst mulig frihed i hverdagen.

Jonas er meget glad for sin Rex 300, som er en ældre version, der er blevet 
optimeret og er blevet til Rex 350. Begge el-kørestole er smalle modeller og 
lette at manøvrere på lidt plads – perfekt til brug i hjemmet.
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Denmark
Made in

Alle Wolturnus kørestole og komponenter er 
designet og produceret i Danmark. Kørestolene 
bygges efter den enkelte brugers mål, behov og 
ønsker, fordi intet andet giver mening for os.

Unikke løsninger
Skab din personlige drømmekørestol!



  w h e e l c h a i r   |   1 51 4   |   w h e e l c h a i r

 Komfort- & el-Kørestole

Rex 350 el-kørestol

Det bedste ved min Wolturnus 
kørestol er, at jeg sommetider 

glemmer, den eksisterer

Kompakt, aktiv og driftsikker el-kørestol til børn 
og voksne. Smal og letkørende. Fås både til 
indendørs og udendørs brug

Rex 350 har lift og tiltfunktion

A-Run komfortkørestol 

 Komfort- & el-Kørestole

A-run - Letkørende, smal komfortkørestol til børn 
og voksne med tiltfunktioner

A-Run chassis - kan bestilles seperat og er kombati-
belt med siddesystemer fra eget sortiment og andre 
mærker 
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 sport

topsHvis du vil til

Wolturnus sportskørestole og håndcykler er både populære hos topatleter 
ved de Paralympiske Lege, men også tidligere atleter og motionister har 
glæde af vores sportsprodukter.

I 2004 blev der vundet 13 medaljer til De Paralympiske Lege i en Wolturnus håndcykel. Fire 
år senere i Kina blev det til hele 17 olympiske medaljer i vores sportskørestole og håndcykler. 
I 2014 kørte den østrigske håndcykelduo Manfred Putz (som kører Wolturnus håndcykel) og 
Thomas Frühwirth tværs over USA, da de gennemførte verdens hårdeste cykelløb - Race 
Across America. Duoen deltog som eneste håndcykelhold og gennemførte de 4.800 km på 
samme vilkår som de tohjulede.

Siden 2002, hvor de første Wolturnus racerkørestole kom på podiet 
ved De Paralympiske Lege, har vi i samarbejde med topatleter arbejdet 
målrettet på at bygge verdens bedste sportskørestole og håndcykler. 
Vi lader os dagligt inspirere af topatleter og henter inspiration fra deres 
præstationer. Denne viden bruger vi til at gøre vores sportsprodukter 
endnu bedre for udøvere på alle niveauer.

Når det kommer til sportsprodukter, er Wolturnus nok mest kendt 
for håndcyklerne, som er populære hos både begyndere og elite-
sportsudøvere på grund af deres aerodynamiske design, hurtighed og 
uovertrufne holdbarhed. Topatleter fra Østrig, Holland, Tyskland og 
Danmark kører i specialbyggede Wolturnus håndcykler.

Udover håndcykler tilbyder vi også kørestole til basket, rugby, e-hockey, 
dans, tennis og til racerløb.

Vores racerkørestol Amasis har en super let og hård ramme i hærdet al-
uminium, som giver atleterne fuld udnyttelse af deres styrke og dyna-
mik. I 2010 slog den tyske topatlet Thomas Frühwirth triatlonrekorden 
i Antwerpen og kom på andenpladsen ved verdensmesterskaberne i 
Triatlon samme år – netop i en Amasis racerkørestol. 

Vores specialbyggede basket- og rugbykørestole er også populære 
sportsmodeller, da de både er lette, stærke, hurtige og nemme at 
manøvrere.

Vores to basketkørestole fås både som standardmodel eller specialbyg-
get til den enkelte bruger, hvor rammen er tilpasset i størrelse, styrke 
og til brugerens position på banen. Basketkørestolene er stærke, accel-
ererer hurtigt og er nemme at skifte retning i uden store kraftanstren-
gelser. Begge modeller overholder strenge internationale krav. 
De er tilpasset og optimeret til spillet på banen i samarbejde med inter-
nationale, professionelle basketspillere.

Wolturnus rugby-kørestole – Rugby Defence og Rugby Attack er bygget  
til at opnå en høj fart og til at kunne holde til tacklingerne på banen. 
Kørestolsrugby er en hård sportsgren, så det er nødvendigt med en 
kørestol, der kan klare at få nogle knubs undervejs. Wolturnus rugby- 
kørestole har en perfekt balance mellem styrke og vægt, som udnytter 
energien og kapaciteten på banen fuldt ud. Alle rugbykørestole bygges 
efter den enkelte brugers mål.
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Basket: Skræddersyet

Basket

E-Hockey

 sportsKørestole

Basket A: Justérbart sæde, balance og fodstøtte

E-hockey: Kompakt elektrisk hockey kørestol.
Tophastighed 16 km/h

Rugby

Tennis Dance

Dance: SkræddersyetTennis: Skræddersyet

 sportKørestole

Rugby Defence:  Designet til at blokere 
og fastholde modstanderens kørestol

Rugby Attack: Forstærkede side-vinger til at 
modstå tacklinger.

Running Rhinos by OFFERT ALBERS photography
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Racing

 sportsKørestole

Team Tvilling Edition: LøbekørestolAmasis: Skræddersyet racerkørestol til 
konkurrencebrug

Antaras A: Justerbar. Siddende eller knælende position Antares Junior: Justerbar. Siddende eller knælende position

Antares Off-Road: Justrerbar. Siddende eller knælende 
position. Terrængående.

Racebike K: Skræddersyet til konkurrencebrug. 
Knælende position.

 HåNDcYKler

RaceBike: Skræddersyet til konkurrencebrug. Liggende position

Håndcykler

I 2013 blev Wolturnus kontaktet af tvillinge-
brødrene Steen og Peder Mondrup. De havde 
en helt speciel opgave til kørestolsproducent-
en; en specialbygget kørestol til at løbe med. 
Det blev starten på et unikt partnerskab, som 
har ført til, at Wolturnus i dag producerer den 
specialbyggede Team Tvilling Edition løbekøre-
stol til salg i både Danmark og i udlandet.  
Photo: Jakob Kjeldsen

 tilbeHør
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Læderbetræk på ryg og hjørner

Enhåndsbremse

Aluminium-forhjul med lav 
rullemodstand

Katetertaske i læder Wing Back rygsystem

Svingbar tipsikring

Egerbeskyttere

Folderyg

Wing Viscoflex Plus  siddepude

Højdejusterbare skubbehåndtag Skubbehåndtag med quick-
release

Foldbare skubbehåndtag med 
trykknap

Skubbebremser Saksebremser

Batec elektrisk hjælpemotor

Skater-forhjul med lys

Dibond-sidestykker

Spinergy Everyday drivhjul

Aluminum-sidestykker med eller 
uden skærm

MTB dækDecon “Spider” drivhjul

Svejst fodstøtteVinkeljustérbar fodplade Fast eller justérbar bagaksel

 tilbeHør

Carbon-sidestykker med  eller 
uden skærm

skab din 
drømmekørestol  
ved at vælge tilbehør og løsninger, der passer til netop dig!

Nakkestøtter og kropsstøtter

Ekstra bagaksel

Affjedring

 tilbeHør
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Wolturnus designteam
Vores designteam består af specialister fra cykelindustrien og køre- 
stolsbrugere, der gennem mange år har deltaget i eliteidræt på  
topniveau. Som resultat derat bærer vores produktserier præg af in-
tens udvikling og indgående kendskab til dine behov. Vores viden fra  
ekstremsporten, hvor vores kørestole og håndcykler har stået sin prøve 
siden 2002.

Dansk produktion med mulighed for fremstilling af 
specialløsninger
Alle vores kørestole og håndcykler er håndlavede i Danmark. 
Denne egenproduktion giver os en unik mulighed for at fremstille 
kundespecifikke løsninger nøje tilpasset dine behov og ønsker.

Geometri og valg af tilbehør er afgørende for køre-
egenskaberne
Kørestolens geometri er afgørende for køreegenskaberne. Under 
hensyn til din kropsbygning og balanceevne designer vi rammen med 
henblik på at sikre minimum rulle- og drejemodstand samt maksimal 
stabilitet.

Under hensyn til din kropsbygning og vægt specificerer vi rørdi-
mensionerne. Dermed får den tunge bruger en tilstrækkelig stærk 

og stabil kørestol, alt imens den mindre og lette bruger undgår 
at slæbe rundt på unødig vægt. Montering af ekstraudstyr bør  
overvejes nøje, da enhver vægtforøgelse har indflydelse på køre- 
egenskaberne. Vi anbefaler altid udstyr og tilbehør af letvægts-
materialer. 

Vores fokus er rammens stivhed
Afgørende for køreegenskaberne er forholdet mellem stivhed og vægt. 
Aluminium er et let metal med ekstrem høj styrke og stivhed. 

Vores rammer er fremstillet af aluminium 7020 (AIZn4.5Mg1), den 
stærkeste svejsbare aluminiumslegering, hvis stivhed overgår alle tita-
niumlegeringer. Denne legering anvendes typisk til armerede køretøjer, 
motorcykler og cykelstel. Kombineret med vores unikke Sigma Tubing 
Teknologi, der optimerer styrken under formningen af store rør med 
lille gods-tykkelse, opnås ultimativ stabilitet i form af ekstrem stivhed 
i forhold til vægt.

tiG-svejsninger af høj styrke
Som svejseform benytter Wolturnus udelukkende TIG (Tungsten 
Inaktiv Gas) svejsning kombineret med en argon/helium-blanding 
som beskyttelsesgas for at minimere korn-dannelsen under svejs-
ningen. Dette er afgørende for at bevare materialets styrke. 

et designteam
med stor ekspertviden og 
kendskab til dine behov

Nøjagtig sporing og hærdning for ultimative køreegenskaber
Efter svejsningen varmebehandles rammen ved høj temperatur for at 
udligne de spændinger, der er opstået under svejseprocessen. Dernæst 
måler vi rammen og foretager eventuelle tilretninger for at sikre, at 
produktets endelige sporing bliver nøjagtig. Til slut hærdes rammen 
ved et nøje tilrettelagt temperaturforløb, der genskaber den fulde styr-
ke i hvert eneste mikrogram aluminium.

Korrosionsbestandig, slag- og ridsefast overflade
Anodisering er en proces, der muliggør indfarvning og øger modstand-
en mod korrosion og overfladens hårdhed. I denne proces påføres alu-
miniumsoverfladen et lag aluminiumoxid, der med en relativ hårdhed 
på 9,7 er et af verdens hårdeste materialer (jf. Moh’s skala er diamant 
med en relativ hårdhed på 10,0 verdens hårdeste materiale, glas har en 
hårdhed på 5,6). Denne overfladebehandling skaber en uhørt slidstærk 
og vedligeholdelsesfri overflade, der på samme tid sikrer den ultima-
tive korrosionsbeskyttelse og frembringer en indfarvet, holdbar, slag- 
og ridsefast overflade. Wolturnus anvender primært anodisering som 
overfladebehandling.

Kvalitetskontrol
Hos Wolturnus fører vi nøje kontrol med alle produkter og processer 
under udviklingen og fremstillingen og optimerer løbende, i takt med 
at vi indhenter ny viden og nye erfaringer.

DU at
vidste

4 af vores 35 
medarbejdere er
kørestolsbrugere
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Vores konsulenter har mange års erfaring i at 
indgå i dialog med brugere og ergoterapeuter 
i forbindelse med opmåling, valg, afprøvning, 
tilpasning, vedligeholdelse og instruktion 
i brug af produkterne. De er rutinerede i at 
opbygge aktive siddestillinger og rådgive om 
mulighederne i rammedesign og valg af ud-
styr samt tilbehør. Opmålingen til en Woltur-
nus kørestol med fast ramme indbefatter 
sædvanligvis to besøg af vores konsulent.

før besøg af vores konsulent
For at kunne forberede opmålingen har vores 
konsulent behov for oplysninger om:
 
› Din vægt, højde, handicap og livsstil
› Sædebredde, ryghøjde, sædedybde 
 og underbenslængde på din 
 nuværende kørestol
› Pudevalg

besøg af vores konsulent
Vores konsulent møder hos dig med en  
justérbar standardmodel, der så vidt muligt 
tager højde for ovenstående oplysninger. 
Efter en grundig snak om din hverdag og 
dine behov, kommer du over at sidde i køre-
stolen. Konsulenten tilpasser kørestolen til 
din anatomi og foretager justeringer for at 
hjælpe dig til en aktiv siddestilling: 

› Sædedybde afpasses din siddepude 
 og benlængde.
› Rygrør tilpasses din ryghøjde og rygform.
› Balancepunktet justeres. 
› Remme i sæde- og rygbetræk indstilles.
› Fodpladens højde og vinkel afpasses din
 underbenslængde og fodstilling. 
 Individuelle fodstøtter kan tage højde for 
 forskellig benlængde.

Når kørestolen er fuldt justeret, taler I om 
din oplevelse af siddestillingen. Hvis den 
fuldt justerede standardkørestol opfylder 
dine krav, ønsker og behov, kan du beholde 
den.

Har du derimod specialbehov, der ikke kan 
dækkes ved valg af en justerbar standard-
kørestol, foretager vores konsulent en om-
hyggelig opmåling med henblik på fremstil-
lingen af en skræddersyet kørestol. 

Konsulenten gennemgår bestillingen med 
dig for at sikre fuld overensstemmelse med 
dine forventninger.

Vores konsulent afleverer kørestolen ved et 
evt. andet besøg og foretager de sidste per-
sonlige tilretninger.

opmåling
til en wolturnus kørestol
med fast ramme

e

a

D
b

c

sådan 
måler du dig

sædebredde
sædedybde

underbenslængde
ryghøjde

rygbredde

a

b

c

D

e
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