
Dino 3 er et understel med hjul designet til brug med formstøbte sæder eller systemsæder og kan indstilles fra aktivt 
siddende til afslappet liggende stilling. Med lav vægt, bred forramme, justerbar balance, højdejusterbar skubbebøjle 
samt muligheden for montering af forskellige kropsstøtter, sidepaneler og hjul tilgodeser Dino 3 stort set ethvert behov.

Dino 3 kan anvendes såvel indendørs som udendørs og er også ideel til rejsebrug, idet stellet er godkendt til fastspæn-
ding i køretøjer. Indendørs kan Dino 3 justeres til brug i små rum, så det er let at navigere rundt om møbler, komme tæt 
på borde m.v. Udendørs kan knæledsbremsen, der fås som tilvalg med tilbageløbsbremse, gøre det let at manøvrere 
sikkert og uden store anstrengelser i kuperet terræn. Om nødvendigt kan rammen også udstyres med hjælpemotor.

Dino 3 - understel
Fleksibel og praktisk



Med 4 forskellige rammestørrelser kan Dino 3 anvendes 
til både børn og voksne. Dino 3 fås også med lang ram-
me, hvis der er behov for stor sædedybde. For smidigt at 
kunne kombinere Dino 3 med forskellige sædesystemer 
fås et bredt udvalg af adaptere.

Standardudstyr
• Aluminiumrammen fåes i flere farver
• Bred forramme
• Vælg mellem højdejusterbar skubbehåndtag eller  

skubbebøjle
• Drivhjul med tromlebremse
• Vippefunktion -5° til +30° med gasfjeder
• Indstillelig drivhjulsplacering
• Fås med forskellige sædeadaptere
Eksempler på tilbehør 

• Benstøtter
• Armstøtter
• Vinkelindstillelig skubbebøjle
• Egerbeskyttelse

Sædehøjde 

Ved 0o sædevinkel Min. Maks.

12" drivhjul 43,5 cm 48,5 cm

22" drivhjul 43,5 cm 45,5 cm

24" drivhjul 46 cm 48 cm

Tekniske data

Sædevinkling

Abduceret frontramme

Rygvinkling fra skubbehåndtag 
(tilvalg)

Fodplade til korte underben

Sidepaneler (tilvalg)

Adapter til sædevinkling 5° til 30°

Dino 3
Understel til forskellige sædesystemer

Mål Sædebr. maks.  Samlet bredde

Rammestørrelse  0 25,5 cm  55.5 cm

Rammestørrelse  1 31,5 cm  61.5 cm

Rammestørrelse  2 35,5 cm  65.5 cm

Rammestørrelse  3 39,5 cm  69.5 cm
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HMI nr. 

Rammestørrelse  0    50304

Rammestørrelse  1    32356

Rammestørrelse  2    32671

Rammestørrelse  3    32672


