A-Run
Specialtilpasset komfort
til børn og voksne

www.wolturnus.dk

intro

Aktiv
eller
komfort
A-Run kan det hele
A-Run er en unik kørestol, der kan imødekomme stort set alle
behov hos bruger og ledsager. A-Run kan både være en komfortkørestol til brugeren med særlige behov for komfort og meget
hjælp i hverdagen, og samtidig en aktiv kørestol til brugeren, der
kan klare mange ting selv.

Comfort
Chassis
Custom Made

A-Run fås fra de helt små børnestørrelser og op til den bredde
og længde, som voksne behøver. Behov hos børn og voksne er
ofte meget forskellige, og derfor laver vi både A-Run med udstyr
tilpasset det lille barn, teenageren og den voksne. Der er ikke to
A-Run, der forlader vores produktionshal, som er ens. Vi har nemlig udviklet kørestolen, så næsten alt kan lade sig gøre, når det
kommer til ryg, sæde, tilbehør og funktionalitet. A-Run passer
også til siddesystemer og tilbehør uden for vores eget sortiment.
På den måde sikrer vi, at A-Runs begrænsninger er minimale, og
at brugerens behov uanset handicap kan imødekommes.
A-Run er designet med tanke på en hverdag, der skal fungere for
både bruger og de personer, der ledsager og hjælper. A-Run er
derfor smal, let og nem at håndtere inde såvel som ude. Vi kan
specialbygge A-Run, så den kan være i en almindelig bil. A-Run
med høj ryg laves fx med split i ryggen, så ryggen kan foldes ned,
og kørestolen derved optager mindre plads.

Den gamle kørestol skubbede man.
A-run kører jeg!
Mor til A-Run-bruger
A-Run vist med fast ryg, fast sæde samt justering
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af ryg og sæde med gas. Derudover standardudstyr

produktinfo

A-Run
Kørestol til børn og voksne
En multijusterbar kørestol til den aktive bruger eller kørestolsbrugeren med ekstra behov
for komfort og hjælp i det daglige.
A-run er en praktisk og betjeningsvenlig kørestol, der er skabt til en
hverdag med skiftende udfordringer. A-run fås med stropsæde og
stropryg eller fast ryg og sæde og kan løbende justeres i bredde,

Egenskaber

dybde, højde og siddeposition efter behov.
Kørestolen har justerbart balancepunkt, og sæde og ryg kan
tiltes og vinkles 30 grader til den ønskede hvileposition.

› Med stropsæde og -ryg el. fast sæde og ryg
› Tromlebremse
› Kan løbende justeres i bredde, dybde og højde

Understellet er kombatibelt med sæder og tilbehør fra andre

› Trinløs justerbar sædetilt og rygvinkel

mærker - eksempelvis siddesystemerne Squiggles, Mygo og KIT

› Smal og let at håndtere og manøvrere

fra Leckey samt formstøbte sæder.

› Justerbart balancepunkt

A-run kommer med en stor udstyrspakke, som blandt andet inde-

› Crashtestet og med transportbeslag

holder skubbebøjle, tromlebremse, dobbelt anti-tip, egerbeskyt-

› Understellets vægt fra 14 kg

tere samt transportbeslag til 4-punktsbespænding.

› Max brugervægt 120 kg

HMI nr.

Sædebredde		Varenummer

72724 		

A-run, SB 26 cm		

231026301009

72725 		

A-run, SB 30 cm		

231028321009

72727 		

A-run, SB 34 cm		

231030321009

72728		

A-run, SB 38 cm		

231038321009

73054		

A-run, SB 42 cm		

231042321009

82053 		

A-run, SB 45 cm		

231046321009

77581 		

A-run, Custom 		

231050321009

78149 		

A-run Chassis		

231000001070

Mange flotte farver

A-Run vist med høj ryg, Wing Back ILSA rygsystem
og bagudopklappelig fodplade
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løsninger

Løsninger til alle behov

A-Run med Mygo sæde
A-Run understel med Mygo
siddesystem til børn og unge

A-Run giver mulighed for 100% tilpasning efter brugers og ledsagers behov
med unikke løsninger i form af specialtilpassede sæder, rygge og tilbehør

A-Run med lav sædehøjde
A-Run i voksenstørrelse med lav sædehøjde og opklappelige samt
svingbare fodstøtter.

A-Run med formstøbt sæde
A-Run med Tukan forramme
Specialbygget hybrid ml. A-Run

A-Run understel med sæder fra
andre producenter

og den aktive kørestol Tukan

A-RUN med KIT-sæde fra Leckey
A-Run understel med KIT siddesystem
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tilbehør og udstyr

UDSTYR

til din
a-Run

› SYSTAM SIDDEPUDER

› Kaleche

› SÆDETILT og rygvinkel

› transportbeslag

Stort udvalg af trykaflastende siddepuder

Klapvognskaleche, der kan slås ned, og som

A-Runs sæde og ryg kan tiltes og vinkles 30

A-Run er crashtestet og godkendt til fastspænding

skygger samt beskytter mod vejr og vind.

grader til den ønskede hvileposition

i bil og har derfor 4-punkt bespændingsbeslag

Udvalgt udstyr, tilbehør og
muligheder for tilpasning
Her ses et lille udvalg af de
utallige muligheder, du har
for at skabe en A-Run, som
imødekommer behov og
ønsker hos bruger og ledsager

› RAMMEFARVER

Se alle informationer om
standardkonfiguration og
ekstraudstyr på side 10.
› bagudopklappelig fodplade

› TGA HJÆLPEMOTOR
Bruger/ ledsagerbetjent hjælpemotor, der
monteres under kørestolen

› jUSTERING AF RYG OG SÆDE

› BORD

Rygvinklen kan justeres med vantskrue eller gasfjeder. Sædetilt justeres med gasfjeder eller

Bord monteres på rør under eller på armlæn.

Patentanmeldt, specialudviklet, multijusterbart rygsystem for individuel justering

elektrisk. Begge løsninger fåes enten til bruger- eller hjælperbetjening

Fås i plastik el. i bukket aluminium

af siddestillingen. ILSA støtter og retter op.

08

|

p r o d u k t k ata lo g - A - r u n

› mygo centerfodstøtte

› WING BACK ILSA RYGSYSTEM
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Teknologi

teknisk data

Teknisk data:

Standard A-Run

Et designteam
med stor ekspertviden og
kendskab til dine behov

Alternativer / ekstraudstyr

Ramme
Totalbredde

Sædebredde +24 cm

Sæddebredder

26, 30, 34, 38, 42, 45 cm

Balancepunkt

Trinløst justerbart

Sædehøjde for/bag

42-48 cm, justerbar

Efter mål, evt. med forhøjerbeslag

Forramme

UV-formet

U-formet, abduktionsramme

Underbenslængde

fra 28 cm, afhænger af sædebredde

Fodpladens dybde

12,5 cm / 16,5 cm

Efter mål

Fodbøjle med vinkeljusterbar fodplade

Svingbare delte opklappelige fodstøtter, enkel opklappelig fodplade,
bagudopklappelig fodplade, eleverbare benstøtter,
Mygo centerfodstøtte

Fodplade
Skubbehåndtag

Vinkeljusterbar skubbebøjle

Bremser

Tromlebremser, ledsagerbetjent

Tipsikring

Ja, i begge sider

Farve

Sort

Godkendt til fastspænding i bil

Ja, inkl. 4-punkt selebespændingsbeslag

Understellets vægt

Fra 14 kg

Custom sædebredde

Trækbremser, skubbebremser, bremseforlænger

Valgfri farve på ramme og forhjulsgaffel evt. mærket med navn el.lign.

Hjul
22”/24” egerhjul med
tromlebremse

12,5” drivhjul, drivhjul uden tromlebremser

Drivringe

24” aluminium sølv-anodiseret

Friktion m. kant, Maxgrepp, aluminium

Dæk

24” Schwalbe Marathon Plus (sort)

Punkterfrie (massive), Schwalbe Marathon Plus (grå)

Cambervinkel

1⁰, 3⁰ eller 5⁰

Valgfri fast eller justerbar 0-5⁰

Forhjul

140 mm punkterfrie (grå)

Aluminium 35 mm, forhjul 29 - 32 -40 mm

Drivhjul

Egerbeskyttere

Ja, transperante

Mange motiver at vælge i mellem

seprocessen. Dernæst måler vi rammen og

Vores designteam består af specialister fra

anbefaler altid udstyr og tilbehør af

foretager eventuelle tilretninger for at sikre,

cykelindustrien og kørestolsbrugere, der gen-

letvægtsmaterialer.

at produktets endelige sporing bliver nøjagtig. Til slut hærdes rammen ved et nøje

nem mange år har deltaget i eliteidræt på
topniveau. Som resultat bærer vores produkt-

Vores fokus er rammens stivhed

tilrettelagt temperaturforløb, der genskaber

serier præg af intens udvikling, indgående

Afgørende for køreegenskaberne er forholdet

den fulde styrke i hvert eneste mikrogram

kendskab til dine behov og vores viden fra

mellem stivhed og vægt. Aluminium er et let

aluminium.

ekstremsporten, hvor vores kørestole og

metal med ekstrem høj styrke og stivhed.
Korrosionsbestandig, slag- og

håndcykler har stået deres prøve siden 2002.
Vores rammer er fremstillet af aluminium

ridsefast overflade

Dansk produktion med mulighed for

7020 (AIZn4.5Mg1), den stærkeste svejsbare

Anodisering er en proces, der muliggør ind-

fremstilling af specialløsninger

aluminiumslegering, hvis stivhed overgår alle

farvning og øger modstanden mod korro-

Alle vores kørestole og håndcykler er hånd-

titaniumlegeringer. Denne legering anvendes

sion og overfladens hårdhed. I denne proces

lavet i Danmark. Denne egenproduktion

typisk til armerede køretøjer, motorcykler og

påføres aluminiumsoverfladen et lag alu-

giver os en unik mulighed for at fremstille

cykelstel. Kombineret med vores unikke Sig-

miniumoxid, der med en relativ hårdhed på

kundespecifikke løsninger nøje tilpasset dine

ma Tubing Teknologi, der optimerer styrken

9,7 er et af verdens hårdeste materialer (jf.

behov og ønsker.

under formningen af store rør med lille gods-

Moh’s skala er diamant med en relativ hård-

tykkelse, opnås ultimativ stabilitet i form af

hed på 10,0 verdens hårdeste materiale, glas

ekstrem stivhed i forhold til vægt.

har en hårdhed på 5,6). Denne overflade-

Geometri og valg af tilbehør er afgørende for køreegenskaberne

behandling skaber en uhørt slidstærk og

Kørestolens geometri er afgørende for køre-

TIG-svejsninger af høj styrke

vedligeholdelsesfri overflade, der på samme

egenskaberne. Under hensyn til din kropsbyg-

Som svejseform benytter Wolturnus udeluk-

tid sikrer den ultimative korrosionsbeskyt-

ning og balanceevne designer vi rammen

kende TIG (Tungsten Inaktiv Gas) svejsning

telse og frembringer en indfarvet, holdbar,

med henblik på at sikre minimum rulle- og

kombineret med en argon/helium-blanding

slag- og ridsefast overflade. Wolturnus an-

drejemodstand og maksimal stabilitet.

som beskyttelsesgas for at minimere korn-

vender primært anodisering som overflade-

dannelsen under svejsningen. Dette er af-

behandling.

gørende for at bevare materialets styrke.
Kvalitetskontrol

specificerer vi rørdimensionerne. Dermed

Ryg

Vinkeljusterbar m. stropryg

Fast ryg, Wing Back ILSA rygsystem

Sæde

Lige sæderør m. stropsæde

Ergosæde, fast sæde

Justering af ryg

Med vantskrue

Med gascylinder

Justering af sæde

Sædetilt med gas, hjælper/brugerbetjent

Elektrisk sædetilt (hjælper- eller brugerbetjent)

Sidestykker og
armlæn

Aftagelige ABS sidestykker med
armlæn

Fås uden sidestykker og uden armlænspuder
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har indflydelse på køreegenskaberne. Vi

Under hensyn til din kropsbygning og vægt

Positionering
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Wolturnus designteam
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får den tunge bruger en tilstrækkelig stærk

Nøjagtig sporing og hærdning for ulti-

Hos Wolturnus fører vi nøje kontrol med alle

og stabil kørestol, alt imens den mindre og

mative køreegenskaber

produkter og processer under udviklingen

lette bruger undgår at slæbe rundt på unø-

Efter svejsningen varmebehandles ram-

og fremstillingen og optimerer løbende,

dig vægt. Montering af ekstraudstyr bør

men ved høj temperatur for at udligne de

i takt med at vi indhenter ny viden og nye

overvejes nøje, da enhver vægtforøgelse

spændinger, der er opstået under svej-

erfaringer.
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