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Birgitte Pedersen lever et helt almindeligt liv med mand, børn og børnebørn, og hun lader sig ikke 
begrænse af sin kørestol – tværtimod. Sammen med manden er hun flyttet til et naturskønt om-
råde, hvor det ikke altid er helt nemt at komme omkring med en kørestol. Men det er nu en gang 
der, de gerne vil bo.

Birgitte har siddet i kørestol siden hun var 15 år, og de sidste tre år har hun levet livet i en Tukan 
fastrammekørestol og drømmer om at få en model magen til, når kørestolen på et tidspunkt skal 
skiftes ud.

”Jeg har altid været vild med denne luftige model, og udfoldelsesmulighederne bliver optimale, 
når man føler sig ét med sin kørestol. Det gør jeg med Tukan, der er en naturlig forlængelse af 
mig. Jeg blev glad, da jeg fandt ud af, at Wolturnus lavede en kørestol med åben ramme,” fortæller 
nordjyden.

Birgitte har ifølge eget udsagn testet sin kørestol  til det yderste. Den har blandt andet været en 
tur i Australien, hvor hun snorklede ved Great Barrier Reef. Senere klarede den det kuperede ter-
ræn, da hun kørte 11 km rundt om Ayres Rock  i 40 graders varme.

”Kørestolen kunne sagtens holde til det. Den kan jo holde til hvad som helst. Udfordringen var 
varmen og at disponere kræfter og væskeindtag rigtigt”.

Birgittes Tukan har klaret ekstremerne, men endnu vigtigere følger den hende til hverdag og fest. 
Den kommer med i haven, på ture i bakket landskab, til koncerter, fest og dans, og ikke mindst 
klarer den besøg af børnebørnene. 

Kørestolen er nemlig tilpasset Birgittes behov i hverdagen. Forrammen og fodpladen på kørestolen 
er gjort lidt bredere, så der er en lille ståplads. Denne simple anordning har gjort det nemmere at 
passe børnebørnene, som fylder meget i Birgittes liv. Nu kan de selv kravle op på mormors skød.

   Jeg har altid været 
vild med denne luftige 
model, og udfoldelses-

mulighederne bliver 
optimale, når man føler 

sig ét med kørestolen.
Birgitte Pedersen, kørestolsbruger

serien

Min Tukan
er bygget 
til mit liv

Standard- og 
skræddersyede 
modeller

ADL 
TukAn

ADL Tukan– let og slidstærk til den aktive bruger
› Skræddersyet til rutinerede brugere, der kender sine behov
› Robust med fast ryg og bagaksel
› Max brugervægt 120 kg

ADL Tukan A Standard – justerbar standardmodel
› Standardmål i et fast udvalg af sædebredder
› Fleksibel og fuld justerbar
› Max brugervægt 120 kg

ADL Tukan A – Robust med valgfri justerbarhed

› Skræddersyet til rutinerede brugere, der kender sine behov
› Fleksibilitet med valgfri justerbarhed
› Max brugervægt 120 kg
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 ADL TukAn

Stærk og elegant
til det aktive liv
ADL Tukan fås kun skræddersyet og er velegnet til den rutinerede og aktive bruger, 
der kender sine behov. Tukan har ingen bevægelige dele og er derfor stiv og robust.

› FAST bAgAkSeL
Vælg mellem forskellige udform-
ninger af bagakslen. En fast bagak-
sel giver en robust kørestol.

› SvejST FoDSTøTTe
Jo færre bevægelige dele, desto 
stivere og lettere er kørestolen 
at drive frem.

› Åben RAMMe
ADL Tukan har en åben og 
rengøringsvenlig ramme med 
fokus på enkelhed og elegance. 

Specielt for ADL Tukan

› Skræddersyet aktiv fastrammekørestol 
› Tilpasses dine behov
› Stærk og robust med fast ryg og bagaksel 
› Valgfri udformning af bagaksel 
› Let at håndtere og manøvrere
› Ekstrem høj stabilitet og lav vægt
› Rengøringsvenligt design
› Køreklar vægt fra 9 kg
› Max brugervægt 120 kg

ADL Tukan fremstilles efter dine mål og be-
hov. Både ryg og bagaksel er fuldsvejst, og kørestolen 
har ingen bevægelige dele. Den er trods sit åbne design ekstrem stiv 
og robust, hvilket sikrer, at al din kraft overføres til fremdrift.

Vælg mellem forskellige udformninger af rammen. Der kan vælges 
mellem en buet eller firkantet ryg og forskellige forstærkninger af 
sæderammen.

HMI nr.            Sædebredde
36211   ADL Tukan, SB 32 cm
36212   ADL Tukan, SB 34 cm
36213   ADL Tukan, SB 36 cm
34034  ADL Tukan, SB 38 cm
34035  ADL Tukan, SB 40 cm
34036   ADL Tukan, SB 42 cm
36210   ADL Tukan, SB 45 cm
69632   ADL Tukan, Custom
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› vinkeLjuSTeRbAR FoDpLADe
Mulighed for at optimere føddernes 
understøttelse.

› juSTeRbAR RygvinkeL
Folderyg med justerbar 
rygvinkel, hvilket varierer 
siddestillingen i stolen

› juSTeRbAR bAgAkSeL
Mulighed for at optimere 
balancepunktet og afprøve 
flere siddestillinger

Specielt for ADL Tukan A Standard

› Aktiv fastrammekørestol i standardmål 
› Justerbar til skiftende behov
› Let at håndtere og manøvrere
› Høj stabilitet og lav vægt
› Trinløst justerbart balancepunkt
› Vinkel- og højdejusterbar folderyg
› Vinkel- og højdejusterbar fodplade
› Aftagelige Dibond sidestykker
› Køreklar vægt fra 9,5 kg
› Max brugervægt 120 kg

Tilpasningsmulighederne omfatter fx trinløst justerbart balance-
punkt, vinkel- og højdejusterbar ryg samt vinkel- og højdejusterbar 
fodplade. 

Rammens åbne udformning, den foldbare ryg, aftagelige sidestykker 
og drivhjul med quick-release aksler gør det samtidig nemt at have 
kørestolen med i bilen. ADL Tukan A Standard fås i standardmål og 
med et fast udvalg af sædebredder.

HMI nr.            Sædebredde
62666  ADL Tukan A Standard, SB 36 cm
62668  ADL Tukan A Standard, SB 38 cm
62669  ADL Tukan A Standard, SB 40 cm
62790  ADL Tukan A Standard, SB 42 cm
70684  ADL Tukan A Standard, SB 45 cm

ADL Tukan A Standard er udviklet til et liv med skiftende udfordringer. Fuld justerbar-
hed giver mulighed for løbende at tilpasse siddestillingen og kørestolens egenskaber.

elegant og justerbar
til skiftende udfordringer

 ADL TukAn A STAnDARD
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Du AT
vidste

4 af vores 35 
medarbejdere er
kørestolsbrugere
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› eRgoSæDe
Ergosæde med formbart sæde- 
og rygbetræk sikrer en ergonomisk 
oprejst holdning og trykaflastning

› FAST bAgAkSeL
Fast bagaksel giver styrke, stivhed 
og sænker vægten på kørestolen

Specielt for ADL Tukan A

› Skræddersyet aktiv fastrammekørestol 
› Tilpasses dine behov
› Nem at få ind i bilen
› Aftagelige eller faste sidestykker
› Mulighed for trinløst justering af balance
› Mulighed for justerbar sædedybde
› Mulighed for højde- og vinkeljuster folderyg
› Mulighed for højde-og vinkeljuster fodstøtte
› Køreklar vægt fra 10 kg
› Max brugervægt 120 kg

ADL Tukan A skræddersys efter brugerens mål og er velegnet til den 
rutinerede bruger, der kender sine behov. Samtidig har kørestolen 
valgfri justerbarhed, der giver fleksibilitet i siddestillingen.  ADL Tu-
kan A kombinerer den stærke  og stive kørestol uden bevægelige dele 
med en justerbar kørestol til skiftende behov.

Der kan vælges mellem justerbar bagakslen, justerbar sædedybde, 
vinkel- og højdejusterbar folderyg eller vinkel- og højdejusterbar fod-
støtte.

HMI nr.            Sædebredde
62430  ADL Tukan A, SB 36 cm
62429   ADL Tukan A, SB 38 cm
62428   ADL Tukan A, SB 40 cm
37930   ADL Tukan A, SB 42 cm
62427   ADL Tukan A, SB 45 cm
64151   ADL Tukan A, Custom

ADL Tukan A er en stærk og stiv kørestol uden bevægelige dele, men med valgfri juster-
barhed til den aktive bruger med behov for løbende tilpasning af siddestillingen. 

Stærk og robust
med valgfri justerbarhed

 ADL TukAn A

› AFTAgeLige SiDeSTykkeR
Letter forflytning
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 TiLbehøR

Højdejusterbare skubbehåndtag Skubbehåndtag med 
quick-release

Påskruet tetra skubbehåndtag Foldbare skubbehåndtag med 
trykknap

Cloud® siddepude Conturgel®  siddepude

Wing Back – rygsystem TARTA - rygsystem Svingbar tipsikring Centermonteret tipsikring

Lægrem

Tilbehør
til din 
Tukan

Med en Wolturnus fastrammekørestol har du mulighed for at skabe din 
unikke drømmekørestol, 100% skræddersyet og sammensat af dine 
personligt udvalgte komponenter. På den måde får du en kørestol, der 
giver dig størst mulig frihed til at tage del i livet. 

her er et udvalg af vores store tilbehørssortiment, som også 
indbefatter specialløsninger.

Wing Cubic siddepude

 TiLbehøR

Skubbebremser Saksebremser Enhåndsbetjent bremse

Radial egerhjul Outdoor MTB drivhjul Decon ”Spider” drivhjul Spinergy ”Everyday” drivhjul

Grå forhjul Skater forhjul Skater forhjul med lys Aluminium forhjul med lav 
rullemodstand 

HjælpemotorBATEC hjælpemotorSingle-stop bremse

Katetertasker

Læderpolstring på ryg  og hjørner
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Aluminum sidestykker  med 
skærm, påsvejst /påskruet

Aluminum sidestykker uden 
skærm

Armlæn med ABS plade Kropsstøtter Hovedstøtter Svejst fodplade

 TiLbehøR

Vinkeljusterbar fodplade Forlænget fodplade fremad Stokkeholder Trædepedal

 TekniSk DATA

Teknisk data: Standard kørestole eksempler på alternativer / udstyr

Ramme

Totalbredde Sædebredde +17 cm ved 1⁰ cambervinkel

balancepunkt Trinløst justerbart Fastsvejst bagaksel

Sædehøjde for/bag 48/42 cm Efter mål, evt. med forhøjerbeslag

Forramme UV-formet V-formet, U-formet

underbenslængde Justerbar 39-45 cm Efter mål

Fodpladens dybde 12 cm Efter mål

Fodplade Vinkel- og højdejusterbar fodplade Svejst fodplade, delte opklappelige fodstøtter, valgfri placering af 
fodstøtte/-plade med gummibelægning

Skubbehåndtag Ingen Højdejusterbare, foldbare eller aftagelige skubbehåndtag, foldbar 
skubbebøjle

bremser Skubbebremser Trækbremser, vandrette skubbebremser, saksebremser, sænket 
bremseplacering, enhåndsbetjening, forlænger

Tipsikring Ingen Svingbar højre og venstre, centermonteret, evt. med forstærkning

Farve Sølv-anodiseret ramme og sort 
forhjulsgaffel Valgfri farve på ramme og forhjulsgaffel evt. mærket med navn el.lign.

godkendt til fast-
spænding i bil

Ja, ved tilkøb af 
bilbespændingspakke

Vælg mellem 4-punkt selebespænding eller Dahl docking station 
beslag. Kræver montering af nakkestøtte og seler.

hjul

Drivhjul 24” letvægtsegerhjul med 
quick-release aksler

Letvægtsegerhjul, Decon Spider (sort eller sølv), Spinergy (12/18 
eger – sort/hvid/blå/gul/rød), drivhjul med tromlebremser, drivhjul 
med integreret motor, enhåndsdrift, Radial, MTB, WREX

Drivringe 24” aluminium sølv-anodiseret Titanium, friktion m. kant, Decon, Dual Grip, plastik, rustfrit stål, Maxgrepp

Dæk 24” luftfyldte højtryksdæk (grå) 
med kvalitetsslanger fra Schwalbe

Punkterfrie (massive), Schwalbe Downtown, Schwalbe Marathon 
Plus (sort eller grå), Schwalbe RightRun (blå eller rød), Schwalbe 
MTB Table Top eller Landcruiser

Cambervinkel 3⁰ Valgfri fast eller justerbar 0-6⁰

Forhjul 4”/32 mm punkterfrie (grå) Punkterfrie (grå eller sort), Frog Legs (aluminium), skater med 
eller uden lys

positionering

Rygramme Foldbar, højdejusterbar 32-38 cm, 
vinkelindstillelig ±4⁰

Fast ryghøjde eller justerbar ryghøjde, smal eller bred ryg udformet 
efter mål, foldbar/ikke foldbar, vinkelindstillelig ±4-12⁰

Sæderamme Ergosæde Lige sæde

justerbart strop-
sæde

Sort nylon betræk med justerbar 
sædedybde 39-44 cm Skræddersyet med justerbar sædedybde i valgfrit interval

justerbar stropryg Sort 2-lags rygslag med skumfyld, 
åndbart og ventilerende Læder på hjørner eller hele rygslaget, valgfri farve

Sidestykker og 
armlæn Aftagelige Dibond sidestykker

Carbon m. /uden skærm, svejst eller påskruet i aluminium med /uden 
skærm, ABS med armlæn, swingaway aftagelige armlæn, foldbare 
sidestykker, sidestykker med kuldebeskyttele.

Carbon sidestykker med skærm Svingbare armlænDibond sidestykkerCarbon sidestykker

EgerbeskyttereRammebeskyttere
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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

Første besøg
Vores konsulent møder hos dig med en  
justerbar 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 
 uens 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 fremstill-
ingen af en skræddersyet kørestol. 

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

Andet besøg
Vores konsulent afleverer kørestolen og fore-
tager de sidste personlige tilretninger.

 TiLbehøR

opmåling
til en Wolturnus kørestol
med fast ramme
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Sådan 
måler du dig

sædebredde
sædedybde

underbenslængde
ryghøjde

rygbredde
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b
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D
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et designteam
med stor ekspertviden og 

kendskab til dine behov

 TeknoLogi

Wolturnus designteam
Vores designteam består af specialister fra 
cykelindustrien og kørestolsbrugere, der gen-
nem mange år har deltaget i eliteidræt på 
topniveau. Som resultat bærer vores produkt- 
serier præg af intens udvikling, indgående 
kendskab til dine behov og vores viden fra  
ekstremsporten, hvor vores kørestole og 
håndcykler har stået deres prøve siden 2002.

Dansk produktion med mulighed for 
fremstilling af specialløsninger
Alle vores kørestole og håndcykler er hånd-
lavet 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 af-
gørende for køreegenskaberne
Kørestolens geometri er afgørende for køre-
egenskaberne. Under hensyn til din kropsbyg- 
ning og balanceevne designer vi rammen 
med henblik på at sikre minimum rulle- og 
drejemodstand og maksimal stabilitet.

Under hensyn til din kropsbygning og vægt 
specificerer vi rørdimensionerne. Dermed 
får den tunge bruger en tilstrækkelig stærk 
og stabil kørestol, alt imens den mindre og 
lette bruger undgår at slæbe rundt på unø-
dig vægt. Montering af ekstraudstyr bør 
overvejes nøje, da enhver vægtforøgelse 

har indflydelse på køreegenskaberne. Vi  
anbefaler altid udstyr og tilbehør af 
letvægtsmaterialer. 

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 
titaniumlegeringer. Denne legering anvendes 
typisk til armerede køretøjer, motorcykler og 
cykelstel. Kombineret med vores unikke Sig-
ma 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 udeluk-
kende TIG (Tungsten Inaktiv Gas) svejsning 
kombineret med en argon/helium-blanding 
som beskyttelsesgas for at minimere korn-
dannelsen under svejsningen. Dette er af-
gørende for at bevare materialets styrke. 

nøjagtig sporing og hærdning for ulti-
mative køreegenskaber
Efter svejsningen varmebehandles ram-
men ved høj temperatur for at udligne de 
spændinger, der er opstået under svej-

seprocessen. Dernæst måler vi rammen og 
foretager eventuelle tilretninger for at sikre, 
at produktets endelige sporing bliver nøj-
agtig. Til slut hærdes rammen ved et nøje 
tilrettelagt temperaturforløb, der genskaber 
den fulde styrke i hvert eneste mikrogram 
aluminium.

korrosionsbestandig, slag- og 
ridsefast overflade
Anodisering er en proces, der muliggør ind-
farvning og øger modstanden mod korro-
sion og overfladens hårdhed. I denne proces 
påføres aluminiumsoverfladen et lag alu-
miniumoxid, der med en relativ hårdhed på 
9,7 er et af verdens hårdeste materialer (jf. 
Moh’s skala er diamant med en relativ hård-
hed på 10,0 verdens hårdeste materiale, glas 
har en hårdhed på 5,6). Denne overflade-
behandling skaber en uhørt slidstærk og 
vedligeholdelsesfri overflade, der på samme 
tid sikrer den ultimative korrosionsbeskyt-
telse og frembringer en indfarvet, holdbar, 
slag- og ridsefast overflade. Wolturnus an-
vender primært anodisering som overflade-
behandling.

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.
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  Made in Denmark
Alle Wolturnus kørestole og tilbehør 
er designet og produceret i Danmark. 
Kørestolene skræddersys brugerens 
individuelle mål, ønsker og behov.

Vi producerer kørestole i rigtig god kvalitet, men det vi i virkeligheden sælger er det 
gode liv. Et liv uden bekymringer om, hvorvidt din kørestol kan klare hverdagens ud-
fordringer og behøver tidskrævende reparationer, og et liv uden bekymringer om 
smerter og ubehag. Vi giver dig mulighed for at tage del i livet og leve det sammen 
med dine venner og familie.

Vi ved, hvor meget din kørestol betyder for dig. Den perfekte kørestol er derfor bygget 
efter dine individuelle behov og ønsker og tager højde for, hvordan du gerne vil leve dit 
liv. Samtidig sikrer vi en god siddestilling, der minimerer risikoen for følgesygdomme.

Mange af vores kunder oplever, at kørestolen kommer til at fungere som en forlæn-
gelse og naturlig del af kroppen, så de næsten glemmer, at de sidder i kørestol.  Men for 
at opnå denne følelse, skal kørestolen passe perfekt til brugeren af den. Der er ikke to 
mennesker, der er ens, og derfor tilpasser vi vores kørestole til den enkelte.

Vi har alle forskellige opfattelser af, hvad det gode liv er. Men uanset hvordan du gerne 
vil leve dit liv, kan vi bygge en kørestol, som passer lige netop dig.

vi glæder os til at bygge dit gode liv.

Når vi bygger en kørestol, fokuserer vi aldrig på det, 
vores kunder ikke kan, men derimod handler det om 
alt det, de godt kan.
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