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J U S T E R B A R  E L L E R  H E L SV E T SA D

Basket
  Kan fås med justerbar sits, bakaxel och fotstöd
  Finns helsvetsad eller med justerbara funktioner
  Kraftig, anodiserad aluminiumram 

som är slag- och repfast
  Designad enligt internationella 

regelverk
  Mycket lätt att manövrera och 

accelerera med
  Hög stabilitet och låg vikt

1  FAST BAKAXEL
Fast ryggstöd och fast bakaxel 
ger största möjliga styrka och 
stabilitet och minsta möjliga vikt.

2  JUSTERBAR BAKAXEL
Steglös justering av balansen 
gör att stolen kan anpassas allt 
eftersom spelaren utvecklas, 
eller efter olika spelare.

3  ROBUSTA TIPPSKYDD
Enkla eller dubbla tippskydd ger 
bra stabilitet när spelaren sträcker 
sig efter bollen.

4  FASTSKRUET, ROBUST FODPLADE
Fotplattan har kanter på tre eller 
fyra sidor för att stötta hela foten. 
Det ökar stabiliteten och ger bra 
skydd för fötterna.
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» B A S K E T    |    S P O R T

Basket
Robust och lätt basketrullstol
Förstklassiga sportrullstolar som är starka, robusta 
och lätta. Rullstolarna är utformade i enlighet med 
internationella regelverk.

Basketrullstolen har optimerats i samarbete med internationella 
aktörer från bland annat tyska och nederländska klubbar.

Den är utformad i enlighet med internationella regelverk.

Ramen är tillverkad av härdad 7020-aluminium – den starkaste 
svetsbara aluminiumlegeringen. Resultatet är en förstklassig 
sportrullstol med överlägsen stabilitet och låg vikt. Det gör att du 
kan accelerera och ändra riktning snabbare än dina motståndare.

Ramgeometrin är anpassad efter brukarens storlek, styrka och 
position på planen.

Ramen kan anodiseras så att ytan blir hård, robust och underhållsfri.
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Wolturnus har i flera år sponsrat 
rullstolsbasketlaget RBB München 
Iguanas som spelar i den högsta 
divisionen i Tyskland.



R U L L S TO L  FÖ R  A N FA L L A R E

Rugby Attack
  Fullsvetsad ram i obehandlad, värmehärdad 7020-aluminium
  Anpassas efter brukarens anatomi och position på planen
  Förstärkta sidovingar som tål tuffa tag
   Designad enligt internationella regelverk
  Mycket stabil och lättmanövrerad

1  BAKAXELSYSTEM
Välj mellan WREX och bakaxelsystem 
med Quick Release.

2  ALU.EKERSKYDD MED 
DRIVRINGAR
Rugby Attack finns med bland 
annat ekerskydd i aluminium med 
integrerade drivringar för maximalt 
skydd på planen.

3  SIDOVINGAR
Vingarna finns med plattjocklek på 2, 3 
eller 4 mm. 

4  TIPPSKYDDSSKÄRM
Välj mellan tvådelad tippskyddsskärm 
och en hel, rundad aluminiumplatta.
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» R U G B Y  A T T A C K    |    S P O R T

Rugby Attack Rullstol för anfallare med förstärkta 
sidovingar som tål hårda tacklingar
Rugby Attack är avsedd för anfallare inom 
rullstolsrugby. Sidovingarna är förstärkta för att 
klara tuffa tacklingar. Varje stol individanpassas, 
och ramgeometrin utformas efter brukarens styrka, 
storlek och position på planen.

Rugby Attack har optimerats baserat på erfarenheter från 
danska, nederländska och tyska toppspelare. Den obehandlade 
ramen i värmehärdad 7020-aluminium ger marknadens bästa 
styrka i relation till vikten, och brukarens styrka och kapacitet 
överförs till planen.

Wolturnus rugbyrullstolar är både robusta och stabila.
Den unika konstruktionen gör det enkelt att accelerera snabbt 
och byta riktning. Den kraftiga ramen står emot upprepade hårda 
tacklingar och stötar i matchens hetta.
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Danmarks landslag möter 
Kanada under VM i rullstolsrugby 
2014 som hölls i Odense. 



R U L L S TO L  FÖ R  FÖ R SVA R A R E

Rugby Defence
  Lång stötfångare som fångar in och blockerar motståndarens rullstol
  Fullsvetsad ram i obehandlad, värmehärdad aluminium
 Anpassas efter brukarens anatomi och position på planen
 Designad enligt internationella regelverk
 Mycket stabil och lättmanövrerad

1  BAKAXELSYSTEM
Välj mellan WREX och bakaxelsystem 
med Quick Release.

2  GENOMSKINLIGA EKERSKYDD 
MED DRIVRINGAR
Rugby Defense finns med genomskinliga 
ekerskydd med röda friktionsdrivringar 
som ger bra grepp.

3  STÖTFÅNGARE
Rugby Defence-stötfångare som tål 
tuffa tag.

4  TIPPSKYDD
Fullsvetsade tippskydd ger maximal 
stabilitet på planen.

1

2

3

4

SPO
RT

1

2

3

4



» R U G B Y  D E F E N C E    |    S P O R T

Rugby Defence 
Rullstol för försvarare inom 
rullstolsrugby
Den långa stötfångaren är konstruerad för att 
fånga in och blockera motståndarens rullstol  
så att försvararen blir svår att ta sig runt.

Rugby Defense anpassas efter brukarens anatomi, styrka och 
position på planen.
Rugby Defence har optimerats baserat på erfarenheter från 
danska, nederländska och tyska toppspelare. Den obehandlade 
ramen i värmehärdad 7020-aluminium ger marknadens bästa 
styrka i relation till vikten, och brukarens styrka och kapacitet 
överförs till planen.
Wolturnus rugbyrullstolar är snabba och stabila, vilket gör det enkelt 
att accelerera och byta riktning. Stolen är också robust och står emot 
upprepade hårda tacklingar på planen.
Rullstolen är konstruerad och tillverkad i Danmark. Den anpassas efter 
den enskilda spelaren, och ramens dimensioner och utrustning väljs utifrån 
brukarens styrka, storlek och position på planen.

SP
O

RT

Nina Wortmann från Tyskland har 
både en Wolturnus rugbyrullstol 
och en Merlin kryssramsstol.



S P E C I A L A N PASSA D

Tennis
 Skräddarsydd sportrullstol för rullstolstennis 
 Välj mellan tre- eller fyrhjulig modell
 Enkel att manövrera och accelerera med
 Fullsvetsad eller justerbar bakaxel
 Hög stabilitet och låg vikt

1  FULLSVETSAT TIPPSKYDD
Välj mellan ett påsvetsat mittmonterat 
tippskydd och påsvetsade dubbla 
tippskydd.

2  DRIVHJUL
Wolturnus Tennis finns med Spinergy 
SLX-drivhjul med extra tjocka ekrar.

3  SIDOPANELER I ALUMINIUM
Fullsvetsade sidopaneler i aluminium 
minskar stolens vikt. 

4  KNÄSTÖD
Kan fås med knästöd som utformas 
och anpassas efter individuella behov. 
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 Tennis med tre hjul, justerbar bakaxel, 
påsvetsat mittmonterat tippskydd, höj- och 

vinkeljusterbar fotplatta och främre ramskydd.
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» T E N N I S    |    S P O R T

TennisSpecialiserad tennisrullstol 
Den här skräddarsydda sportrullstolen är tillverkad 
av ett lätt material och har en robust design som 
gör det enkelt att accelerera snabbt och ta sig 
runt på planen.

Med Wolturnus tennisrullstol kan spelaren accelerera och byta 
riktning snabbare än motståndaren. Den fasta ramens geometri 
anpassas efter brukarens storlek, vikt, styrka och behov. Innan 
varje tennisrullstol tillverkas tar Wolturnus också reda på vilket 
underlag som den ska användas på.

Stolen är utformad med en smalare främre del så att spelaren får 
gott om plats att svinga racketen. Ramkonstruktionen har något 
tjockare rör än vanliga rullstolar för vardagsbruk, vilket gör stolen 
extra robust och snabbmanövrerad på tennisplanen. Rullstolen kan fås 
med tre eller fyra hjul, antingen fullsvetsad eller med justerbar bakaxel.

Varje tennisrullstol specialtillverkats så att den kan anpassas specifikt efter 
brukarens styrkor.

Wolturnus sponsrar den nederländska tennisspelaren Ruben Spaargaren. Det gör 
att vi kan få direkt feedback så att vi kan förfina rullstolens design och se till att den 
uppfyller alla krav och önskemål som tennisspelare på elit- och amatörnivå kan ha.

 Tennis med fyra hjul, fast bakaxel, 
påsvetsade dubbla tippskydd och 

vinklingsbart knästöd.
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Wolturnus sponsrar den 
nederländska tennistalangen 
Ruben Spaargaren, som 
spelar tennis på elitnivå i en 
specialanpassad tennisrullstol 
från Wolturnus. 



S P E C I A L A N PASSA D

Fäktning
 Specialanpassad stol för fäktning
 Utvecklad enligt internationella fäktningsregler
 Valfri hjulplacering för optimal stabilitet
 Robust sidopanel och grepphandtag
 Sitsplatta i aluminium eller kolfiber 
 Stabil, kraftig ram med låg vikt
 Fast ryggsystem

1  SIDOPANEL
Det finns ingen sidopanel på 
fäktningssidan. Sidopanelen är 
rundad upptill, så att det inte finns 
några skarpa kanter.

2  SITSEN
Sitsen kan fås i antingen aluminium 
eller kolfiber, som båda är lätta och 
slitstarka material.

3  GREPPHANDTAG
Specialkonstruerad ram med ett 
stadigt grepphandtag som ger 
stabilitet under matchen.
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» F Ä K T N I N G    |    S P O R T

Fäktning
Unik sportrullstol för fäktning
Fäktning är en solid fastramsrullstol som utvecklats 
med specifika lösningar för fäktning, och som 
anpassas efter varje brukare.

Den här unika sportrullstolen bygger på en klassisk fast 
Wolturnus-ram. Rullstolen är konstruerad med öppning på 
ena sidan för att skapa utrymme för fäktning, som ju ofta 
sker sidledes.

Eftersom den ena sidan är helt öppen behövs ett stadigt, 
lättillgängligt grepphandtag på andra sidan så att idrottaren 
kan sitta stabilt i rullstolen.

Fäktningsrullstolen är byggd av lätta, solida material och anpassas 
alltid efter varje brukares specifika önskemål och behov. 
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Delphine Bernard från Frankrike 
i sin specialanpassade 
fäktningsrullstol till Rio 2016 
Paralympic Games.



PASSA R  FÖ R  F L E R A  I D R OT T S G R E N A R

Multisport
 Fullsvetsad sportrullstol i aluminium
 Kan användas för många olika idrotter
 Justerbara sits- och ryggstödsöverdrag
  Levereras med eller utan stötfångare 

beroende på idrott
 Max. brukarvikt 100 kg 

1  JUSTERBART RYGGSTÖD
Ryggstödet kan höjdjusteras efter 
brukarens mått.

2  TIPPSKYDD SOM KAN 
JUSTERAS I HÖJDLED
Tippskydden kan justeras i höjdled 
utifrån den aktuella idrottsgrenen.

3  FOTSTÖD SOM KAN JUSTERAS 
I HÖJDLED
Fotstödet kan justeras i höjdled efter 
brukarens benlängd.

4  UTAN STÖTFÅNGARE
Rullstolens stötdämpare kan tas av 
för idrottsgrenar där den inte behövs, 
till exempel tennis och dans.

5  MED STÖTFÅNGARE
Multisport har stötdämpare för idrotter 
som till exempel rullstolsbasket.
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» M U L T I S P O R T    |    S P O R T

4

Multisport 
Sportrullstol som kan användas 
för flera olika idrotter
Den perfekta allroundsportstolen för nybörjare som 
vill prova på till exempel rullstolstennis eller -basket.

Multisport har utformats för brukare som vill prova en eller 
flera sporter eller träna flera olika aktiviteter med samma 
rullstol. Den svetsade konstruktionen är stark och solid och 
både ryggstödet, sitsen och benlängden kan justeras till bästa 
möjliga sittställning.

5

UTRUSTNING
•  Sittdyna

•  Justerbart sitsöverdrag

•  Höjdjusterbart ryggstöd och 
justerbart ryggöverdrag

•  Höft- och knäband

•  Drivhjul med 12 mm axlar med 
Quick Release.

• Avtagbar stötfångare

• Justerbart underbensmått

• Enkelt verktyg för justering
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P OW E R C H A I R  F LO O R B A L L

E-hockey
 Kompakt eldriven rullstol för powerchair floorball
 Anpassas efter brukarens behov och önskemål
 Upp till 30 kg lättare än konkurrenternas modeller
 Max. hastighet på 15 km/tim
  Ergonomisk sits och låg tyngdpunkt
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1  ERGONOMISK SITS
Ergonomisk sits och låg tyngdpunkt 
garanterar en bra sittställning.

2  LÄTT ATT MANÖVRERA
E-hockey är mycket lättmanövrerad 
och har en oöverträffad toppfart 
på 15 km/tim.

3  UNDERREDE I STÅL
Mycket robust underrede ger bra 
stabilitet och säkerhet även när 
spelet hettar till.
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» E - H O C K E Y    |    S P O R T

E-hockey
Snabb och kraftfull elhockeyrullstol 
E-hockey är en skräddarsydd eldriven hockeyrullstol.
Den är stark, robust och upp till 30 kg lättare än andra
modeller på marknaden.

E-hockey är en mycket robust rullstol som klarar alla 
utmaningar på planen. Den har ett stabilt underrede i stål 
och överdelen är gjord av värmebehandlad, lätt aluminium.

Dessutom är E-hockey mycket snabb, med en oöverträffad 
toppfart på 15 km/tim.

Sittställningen är viktig för en god prestation. E-hockey har 
en ergonomisk sits och en låg tyngdpunkt som ger stabila, 
säkra och snabba rörelser under hela matchen.

E-hockey är designad och producerad i Danmark och är 
förstahandsvalet för toppidrottare från flera europeiska länder.
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När Silas Nørgaard Poulsen 
drar iväg i sin E-hockey går 
det verkligen undan.



R AC E R R U L L S TO L

Amasis
  Tjockare ramrör ger en styvare ram och högre fart
  Utvecklad i samarbete med idrottare i världsklass
  Anpassas efter brukarens behov och önskemål
  Oerhört lätt att manövrera och accelerera med
  Stabil, robust ram i lätt 7020-aluminium
  Anodiserad eller pulverlackerad

1  SITS
Den skräddarsydda sitsen säkrar en 
bra sittställning.

2  KÖRSTÄLLNING
Brukaren kan välja mellan sittande och 
knästående körställning.

3  SPECIALISERAD FÖR TRIATHLON
Designen anpassas så att det går 
snabbt och enkelt att byta från 
handcykel till racingrullstol.
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» A M A S I S    |    S P O R T

Amasis Racingrullstol i världsklass
Amasis är det perfekta valet för idrottaren som vill ha 
maximal kraftöverföring. Racingrullstolen Amasis har 
använts inom friidrott och i långdistanslopp sedan 
2004. Den har vunnit många segrar i Paralympics 
och dessutom slagit flera världsrekord.

Amasis ram är gjord av lätt, härdat 7020-aluminium. 
De extra tjocka ramrören ger racingrullstolen maximal 
stabilitet och robusthet så att alla idrottarens krafter 
omvandlas till energi och framdrivning.

 Amasis är designad och tillverkad i Danmark och skräddarsys 
efter varje brukares behov och önskemål.
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Den nederländska paratriatleten 
Jetze Plat var först över mållinjen 
i sin Amasis och vann guld vid 
2016 Paralympic Games i Rio.
Foto: Bert Willems.



FÅS  I  T VÅ  VA R I A N T E R

Team Tvilling Edition
 Vårdarmanövrerad löparrullstol
 Stabil, robust ram i lätt 7020-aluminium
  Ekstremt lätt att manövrera och få upp i fart
  Tjockare ramrör för en mer stabil ram och högre fart
  Höjdjusterbar körbåge, nackstöd, fotplatta och ekerskydd
  Finns även som tvådelad modell
  Max. brukarvikt 120 kg
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 Team Tvilling Edition 
finns i tre storlekar och 

många fina färger.
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» T E A M  T V I L L I N G  E D I T I O N    |    S P O R T

Team Tvilling Edition 
Lätt och robust vårdarmanövrerad 
löparrullstol
Team Tvilling Edition är en löparrullstol som 
utvecklades särskilt för bröderna Steen och Peder 
Mondrup. En vårdarmanövrerad, robust och lätt 
rullstol som garanterar en bra sittställning och 
god löparkomfort.

Team Tvilling Edition är en vidareutveckling av racingrullstolen 
Amasis från Wolturnus som har använts under Paralympic 
Games och satt flera världsrekord. Amasis är känd för sin lätthet 
och oöverträffade styrka och snabbhet - funktioner som också 
överfördes till Team Tvilling Edition.
Den lätta och robusta Team Tvilling Edition-rullstolen manövreras 
av vårdaren. Den finns i tre storlekar och många fina färger för både 
barn och vuxna.
Team Tvilling Edition är utrustad med bland annat höjdjusterbar körbåge, 
fotplatta, nackstöd och Team Tvilling-ekerskydd.

Rullstolen kan också specialbyggas som en tvådelad modell, vilket till exempel 
underlättar transport.

1  VINKLINGSBAR FOTPLATTA
Fotplattan kan justeras så att fot- och 
benställningen kan varieras.

2  EKERSKYDD
Team Tvilling Edition har ekerskydd 
med kolfiberlook.

3  KÖRBÅGE
Körbåge, vårdarmanövrerad broms 
och justerbart nackstöd.

4  FAST RYGGSTÖD OCH BAKAXEL
Stark och robust med fast ryggstöd 
och bakaxel.

5  ÖVERDRAG & BRÖSTBÄLTE
Justerbara sits- och ryggstödsöverdrag. 
Levereras med Team Tvilling-bröstbälte.

54

SPECIFIKATIONER TEAM 
TVILLING EDITION

MAX. BRUKARVIKT 120 KG

PRODUKTVIKT FRÅN 10 KG

SITSBREDD 38 / 40 / 42 CM

SITSDJUP 33-40 CM

SITSHÖJD FRAM 48 CM

SITSHÖJD BAK 42 CM

RYGGSTÖDETS HÖJD 55 CM

BARN & UNGA JA

ISO-KROCKTESTAD NEJ
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Steen och Peder Mondrup 
blev kända i hela Danmark 
som "Team Tvilling" 2014 när de, 
med sitt motto "We run together", 
genomförde Copenhagen 
Marathon och senare en 
Ironman-tävling med Peder 
i den allra första Team Tvilling 
Edition-rullstolen. Sedan dess 
har de skapat ett stort nätverk 
av tävlingslag i hemlandet 
och utomlands. 
Foto: Jakob Kjeldsen.



WOLTURNUS A/S     
Tel. +45 96 71 71 70    
 info@wolturnus.dk
 www.wolturnus.dk
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