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ADL Gitano er en super aktiv 3-hjulet kørestol til den rutinerede bruger med sikker balance, der lægger 
stor vægt på stolens køreegenskaber.

Stolen er fra bunden udviklet med fokus på at sikre det optimale forhold mellem styrke, stivhed og vægt. 
Med fast ryg og bagaksel har ADL Gitano en meget let og stærk ramme, der overfører mest mulig energi 
til fremdrift.

Konstruktionen med ét forhjul placeret langt fremme sikrer en væsentlig reduktion i rulle- og drejemod-
standen. Samtidig sikrer det minimalistiske design en ultra lav vægt. ADL Gitano er derfor i særklasse let 
at manøvrere. I forhold til en 4-hjulet kørestol er prisen for de gode egenskaber en let øget totallængde.

ADL Gitano er skræddersyet: Derfor får du 
en ramme, hvis geometri passer præcis til 
din anatomi. Samtidig får du alle muligheder 
for at tilpasse kørestolen med personligt 
valgte komponenter.

Kort sagt. ADL Gitano er et godt valg, hvis 
du har ønske om en dynamisk og aktiv let-
vægtskørestol, der kræver minimal vedlige-
holdelse, og som er bygget til performance.

Egenskaber 

•	 Skræddersyet super aktiv 3-hjulet 
fastrammekørestol

•	 Til den rutinerede bruger med sikker balance, 
der kender sine behov

•	 Den personlige tilpasning starter ved valg af 
komponenter

•	 Ekstrem robust på grund af fast ryg og 
bagaksel

•	 I særklasse let at håndtere og manøvrere 
med minimum indsats 

•	 Køreklar vægt fra 6 kg

•	 Brugervægt maks. 130 kg

Fast bagaksel

Fast ryg og bagaksel er 
ensbetydende med: Størst 
mulig styrke og stivhed, 
mindst mulig vægt

Fastskruet robust fodplade

Med kanter på alle sider 
støtter fodpladen hele 
foden, øger stabiliteten og 
er god beskyttelse, når du 
sidder uden sko.

Centerstillet forhjul

Det midtstillede forhjul 
mindsker rulle-og 
drejemodstanden samt 
stolens samlede vægt 
væsentligt.

HMI nr. Sædebredde
36219  ADL Gitano, SB 32 cm
36220  ADL Gitano, SB 34 cm
36221  ADL Gitano, SB 36 cm
34040  ADL Gitano, SB 38 cm
34041  ADL Gitano, SB 40 cm
34042  ADL Gitano, SB 42 cm
36218  ADL Gitano, SB 45 cm
70959  ADL Gitano, Custom
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