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› W5 XXL
Forstærket ramme og drivhjul til store 
brugere. Max. brugervægt 250 kg.

› W5 S
W5 S har buede rammerør for et elegant 

udseende. Max brugervægt 140 kg.

› W5
W5 fås med fast eller justerbar ryg og bagaksel. 

Max. brugervægt 170 kg.

Egenskaber

› Aktiv fastrammekørestol med boksramme
› Seks modeller efter smag og behov
› Fuldsvejst eller justerbare dele
› Tilpasses brugerens behov
› Ekstrem høj stabilitet og lav vægt
› Let at håndtere med minimal indsats
› Rammerne er lavet af 7020 aluminium
› Dansk design og produktion
› Crashtestet
› Køreklar vægt fra 6 kg
› Max brugervægt 80-250 kg

Stærk og stabil
til et aktivt liv
W5 er udviklet til det aktive liv. Den robuste  og lette fastrammekørestol sikrer det optimale 
forhold mellem styrke og vægt og udnytter din energi optimalt.

W5 er en robust fastrammekørestol, der er designet til et kunne holde til 
et aktivt liv med mange forskellige oplevelser og udfordringer.

Rammen er produceret i 7020 aluminium , den stærkeste svejsbare  
aluminiumlegering.  
 
W5 serien inkluderer seks modeller, der alle fås fuldsvejste eller med 
justerbare dele. Alle kørestole kan tilpasses brugerens mål, behov 
og ønsker og har mange valgmuligheder og ekstraudstyr inden for  
positionering, hjul, bremser mm. 

W5 S har buede rammerør, der giver kørestolen et elegant look. W5 XXL 
har en forstærket ramme til store brugere, og W5 K har kort under-
benslængde og anvendes ofte til børn, der gerne vil op at sidde i højden. 
Derudover fås modellen W5 D med delte fodstøtter og den lette W5 
SL med slankere rammerør, der ellers har samme opbygning som den  
traditionelle W5.  
 
Læs om alle W5-modellerne på www.wolturnus.dk

 W5
   Jeg har prøvet alt i en W5’er, som starter med 

et bogstav i alfabetet. Jeg har rejst verden rundt 
og testet den til det optimale. W5 er pålidelig, 

passer perfekt og går ikke i stykker.

Jens Holst,  wheelchair user
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