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HAWK
Dit liv. Dine valg.

HØGEN

Høgen er en hurtig, middelstor rovfugl, som 
sjældent sidder stille ret længe ad gangen. En 
stærk og kraftfuld fugl med korte, brede ving-
er og en lang hale. Høgen ses tit i aktiv flugt lavt 
over jorden, men den flyver også højt på himlen.  
I Danmark lever spurvehøgen og duehøgen.



HAWK er skabt til at passe til dig. Til det liv, du lever, til dine behov for udstyr og siddestilling og til din 
smag.  HAWK er en på samme tid elegant og praktisk kørestol, der kan klare udfordringer indendørs og 
udendørs og justeres til dit liv. Derfor passer den i princippet til alle med behov for en 
fastrammekørestol til aktiv brug, men først og fremmest passer den til dig!

Din HAWK er helt unik, fordi du kan sammensætte den med farver og komponenter, som du synes om. 
Kørestolen er nem at bestille, og vi leverer hurtigt og effektivt. Din HAWK er ikke bare en standardkørestol 
fra hylden men din tro følgesvend til ultimativ udfoldelse.

HAWK
HAWK er skabt til ultimativ udfoldelse i alle livets aspekter. En solid, stærk og unik 
fastrammekørestol med imponerende køreegenskaber og et utal af konfigura-
tionsmuligheder. Den kan tilpasses enhver aktiv kørestolsbrugers drømme og  
udfordringer .

HAWK er sKAbt til dig
dit liv, dine valg og dine behov

› Aktiv fastrammekørestol
› 7020 aluminium boksramme
› Pulverlakeret ramme
› Farverige komponenter
› Ergonomisk sæde
› Justerbart stropsæde og stropryg
› Indstillelig sædehøjde og sædedybde

ALLE INFORMATIONER OM HAWK KAN FINDES PÅ
WOLTURNUS.DK

› Foldbar ryg med indstillelig rygvinkel
› Vægt fra 7 kg
› Max. hældning til brug af parketingsbremser: 7°
› Max. brugervægt: 120 kg
› Nem at have med i bilen
› CE-mærkning  & TÜV-certificering

EGENSKABER



EN KøRESTOL DER
ALTiD pASSeR
Hawk er udviklet til aktive kørestolsbrugere,  
som har brug for en justerbar kørestol.

Kørestolen tilpasses dine mål ned til sidste mil-
imeter ved levering. Den har justerbart sæde og 
stropryg og balancepunktet , sædehøjde, sæd-
edybde, ryghøjde og rygvinkel kan indstilles 
løbende. Alt sammen for at sikre den optimale 
siddestilling.

Det bedste ved min Wolturnus
kørestol er, at jeg sommetider
glemmer, den eksisterer

 PAsser til dig



› sKUBBeAKtiVereNde BreMser
Kørestolen er udstyret med skubbeaktiverende bremser.

HAWK har helt unikke egenskaber i et elegant, praktisk og stærkt design, som tilpasses 
lige netop dine behov   uNIKT DESIgN

› BoKsrAMMe
Lukket boksramme i 7020 aluminium for optimal styrke og stabilitet.

› ergoNoMisK sÆde
Den bagerste del af sædet er flad, og den forreste del skråner opad. Ergosædet stabiliserer bæk-
kenet i en opretstående stilling og mindsker risiko for tryksår.

› FolderYg
Specialudviklet folderyg med indstillelig rygvinkel, der låser ved nedfældning. gør det nemt at få 
kørestolen ind og ud af bilen.

› JUsterBAr FodPlAde
Højde- og vinkeljusterbar, ultralet og elegant fodplade med skridsikker belægning.

› diBoNd sidestYKKer
Aftagelige Dibond siddestykker uden skærm -  kan fjernes nemt og hurtigt (standard)

 UNiKt desigN



din HAWK  

1 0 0 % 
DINE VALg

› sPiNergY driVHJUl
Solide Spinergy drivhjul med eger i alverdens 
farver

› CArBoN sidestYKKer Med sKÆrM
Aftagelige carbon sidestykker med eller uden 
skærm, som  kan fjernes nemt og hurtigt

› sKUBBeHÅNdtAg
Højdejusterbare skubbehåndtag med 
gummibelægning på grebene 

› FArVerige detAlJer
Vælg mellem syv farver til forgafler, baluster, 
rygbeslag og fodstøtterør

› WiNg BACK ilsA 
Patentanmeldt, specialudviklet, multijuster-
bart rygsystem for individuel justering af 
siddestillingen

Skab din helt unikke HAWK med 
personligt udvalgte komponenter

Her ses et lille udvalg af de utallige  
muligheder, du har for at skabe din helt 
unikke HAWK.

Alle informationer om HAWKs standard 
konfiguration og ekstra udstyr findes på 
den sidste side.

SKAb DIN 
uNIKKE 
DRøMME-
KøRESTOL

› CUrVe driVriNg
Speciel drivring med ergonomisk-optimiseret 
profil

 tilBeHør

› FiBerPlAst BreMser
ultralette saksebremser for at ungå overflødig  
vægt



JuST IN TIME
HAWK er lige til at gå til. Det gælder ikke kun i måden, kørestolen 
er designet på, men også i måden den bestilles på. Det er let at  
bestille en HAWK, og vi leverer hurtigt og effektivt.
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5 lette trin til bestilling af din HAWK

Kontakt din Wolturnus konsulent

Få hjælp til at finde din siddebredde 
og andre vigtige mål

Udvælg dit drømmeudstyr

Udfyld måleskema sammen med 
din Wolturnus konsulent

din personligt tilpassede HAWK leveres 
i løbet af få dage

TIL ET LIV 
på fARTeN

HAWK er nem at skille ad og have med i bilen. Folderyggen 
låser ved nedfælgning, som gør det nemt at trække køre-
stolen ind i bilen, imens du holder i grebet på rygbøjlen

 JUst iN tiMe  FUNKtioNAlitet



 teKNisK dAtA

ALLE INFORMATIONER OM HAWK KAN FINDES PÅ
WOLTURNUS.DK

teknisk data standard kørestole eksempler på alternativer / udstyr

ramme

totalbredde Sædebredde +19 cm ved 1⁰ cambervinkel

sæddebredde 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5 eller 50 cm

sædedybde 35-41 / 39-45 / 43-50 

Balancepunkt Trinløst justerbart, mellem 2 og 9 cm

sædehøjde for/bag 48/42 cm justerbar fra 46-52 cm / 39-48 cm

Forramme uV-formet

Underbenslængde Justerbar 39-45 cm (std.) Justerbar mellem  36-50

Fodplade Vinkeljusterbar , 15 cm dyb med
skridsikker belægning

Fodstøtte Højdejusterbar  ±3 cm

skubbehåndtag Ingen Højdejusterbare eller foldbare skubbehåndtag

Bremser Skubbebremser vandrette skubbebremser, saksebremser,  
fiber skubbebremser, saksebremser (fiberplastik) bremseforlænger

tipsikring Ingen Wing anti-tip - svingbar tipsikring (højre/venstre)

Farve Pulverlakeret ramme i hvid, sort og sølv

Komponentfarver Lila, grøn, rød, blå, guld, sølv, sort

Farvet komponenter Forgafler, baluster, ryg beslag, 
fodstøtte rør .

Hjul

drivhjul 24” egerhjul kryds med 
quick-release aksler

22” / 25”: egerhjul kryds 
24” / 25” Spinergy (12/18 eger – sort/hvid/blå/rød/orange/gul/pink/
grøn)

drivringe 24” aluminium sølv-anodiseret
22” / 25” aluminium sølv-anodiseret 
22” / 24” / 25”: Titanium, Friktion, Surge LT, Plastik, Stål,Maxgrepp Ergo 
Para. Curve L Tg. b-braver

dæk 24” Standarddæk (grå) 
med kvalitetsslanger fra Schwalbe

22” / 25” Standarddæk, 24” Fast dæk (grå) 
22” / 24” / 25” Schwalbe Marathon Plus (sort) 
24”-25” Schwalbe Marathon Plus (grå)

Cambervinkel 3⁰ 1°

Forhjul 4”/34 mm fiberplast forhjul (sort, blå/
rød/hvid/sølv)

5” og 6” fiberplast (sort) 
4” / 5”  Frog Legs (aluminium) i forskellige farver , 6” kun i sort

egerbeskytter Ingen 22” / 24” / 25” transparent

Positionering

rygramme
Foldbar med ryglås, 
højdejusterbar 35-40 cm (std.), 
vinkelindstillelig ±4⁰

højdejusterbar, mellem 30-50 cm
Wing back ILSA (3,5, 7 cm fremspring)

sæderamme Ergonomisk sæde

Justerbart strop-
sæde

Sort nylon betræk med justerbar 
sædedybde 

Justerbar stropryg Sort 2-lags rygslag med skumfyld, 
åndbart og ventilerende

sidestykker og 
armlæn

Foldbare eller aftagelige Dibond side-
stykker

Carbon med skærm  (aftagelig), carbon uden skærm (aftagelig/fold-
bar), AbS med armlæn (aftagelig),  sidestykker med kuldebeskyttelse

teknisk data

Mål sB 350              

sædebredde (sB) (mm) 350 375 400 425 450 475 500

total bredde (tW) (mm) 515 540 565 590 615 640 665

sædehøjde (sH) foran (mm) 460-520   460-520   460-520    460-520    460-520     460-520     460-520

sædehøjde (sH) bag (mm) 390-480    390-480   390-480     390-480     390-480    390-480 390-480

ryghøjde (BH) (mm) 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500

sB 375 sB 400 sB 425 sB 450 sB 475 sB 500
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