UNDERREDEN
För barn och vuxna

KO M PAT I B E LT M E D M Å N G A S I T T SYS T E M

A-Run Chassis

	Körbåge, vårdarbromsar, dubbla tippskydd och ekerskydd som standard
	Steglöst justerbar sitstilt
och ryggstödsvinkel
	Kompatibelt med många
sitt- och ryggsystem
	Underredets vikt: från 14 kg
	Justerbar balanspunkt
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	Max. brukarvikt 120 kg
UNDERREDEN

1 STEGLÖST JUSTERBAR SITSTILT
Sitsen kan lutas till önskat viloläge
med gaskolvar eller eldrift.
2 TRANSPORTBESLAG
A-Run är krocktestad och godkänd för
fastspänning i fordon. Underredet har
därför ett 4-punkts transportbeslag.
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3 JUSTERBAR RYGGSTÖDSVINKEL
Ryggstödet kan vinklas 30 ° med en
vantskruv eller gaskolv.
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» A-RUN CHASSIS
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A-Run Chassis passar för många olika sittsystem från
Wolturnus eget sortiment och från andra tillverkare.
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UNDERREDEN
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Smalt och lättgående underrede
för barn och vuxna
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Underredet kan justeras i bredd, djup, höjd och sittställning
allt eftersom brukarens behov förändras. Den robusta
aluminiumramen gör A-Run praktisk i vardagen, och det är ett
av de lättaste och smalaste underredena av den här typen på
marknaden. Det är enkelt att hantera både för brukaren och
vårdaren.

SPECIFIKATIONER
MAX. BRUKARVIKT
PRODUKTVIKT

26 - 45 CM
120 KG
FRÅN 10 KG

BREDD MELLAN HJULEN

31-49 CM

SITSDJUP

28-52 CM

SITSHÖJD

39-48 CM

SITSTILT
KÖRBÅGENS HÖJD
TOTALBREDD

-10 ° TILL +30 °
80-120 CM
SITSBREDD + 24 CM

BARN & UNGA

JA

ISO-KROCKTESTAD

JA

A-Run Chassis visas här med
Mygo-sittsystem från tillverkaren Leckey.
Läs om sittsystemet på sidan 134.

UNDERREDEN

A-Run Chassis är utformad för en vardag med varierande
aktiviteter.

KO M PAT I B E LT M E D M Å N G A S I T T SYS T E M

Dino 3 Chassis
	Kan användas både inomhus och utomhus
	Sitstilt och ryggstödsvinkel
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	Godkänd til fastspänning
i fordon
	Höjdjusterbar körbåge
 Max. brukarvikt 120 kg
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UNDERREDEN

1 UTÅTVINKLAD FRONTRAM
Bred frontram ger gott om utrymme
för förflyttning.
2 JUSTERBAR FOTPLATTA
Fotplatta för korta underben.

2

3 SIDOPANELER
Möjlighet för justerbara sidopaneler.
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KÖRBÅGE
Höjd- och vinkeljusterbar körbåge.
4

5 SITSTILT
Finns med adapter för att vinkla
sitsen -5 ° till 30 ° med gaskolv.
6 RYGGSTÖDSVINKLING
Ryggstödet kan vinklas från 80 ° till
120 ° med gaskolv.
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» DINO 3 CHASSIS

Flexibelt och praktiskt underrede
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UNDERREDEN
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Dino 3 Chassis är ett underrede som har utformats för
användning med formgjutna sitsar eller sittsystem.
Det kan ställas in från aktivt sittläge till ett
avslappnat viloläge.
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Dino 3 Chassis kan användas både inomhus och utomhus och
är också perfekt för resor, eftersom underredet är godkänd för
fastspänning i fordon. Inomhus kan Dino 3 Chassis justeras för
användning i små rum så att det blir enklare att ta sig runt möbler,
komma nära intill bord osv. Utomhus kan knäledsbromsen (som kan
väljas som tillval med backspärr) göra det enklare att manövrera säkert
och utan alltför stor ansträngning i kuperad terräng. Om det behövs kan
ramen också utrustas med en hjälpmotor.
De fyra olika ramstorlekarna gör att Dino 3 Chassis kan användas av både barn och
vuxna. Dino 3 Chassis finns också med en lång ram för brukare som behöver ett
stort sitsdjup. Det finns ett brett urval av adaptrar och underredet kan kombineras
med många sittsystem.
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Dino 3 Chassis visas här med
formgjuten sits.
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SPECIFIKATIONER
MAX. BRUKARVIKT
PRODUKTVIKT
BREDD MELLAN
HJULEN

120 KG
FRÅN 18,5 KG
45-53 CM

SITSHÖJD

43,5-48,5 CM

SITSDJUP

34,5-49,5 CM

SITSTILT
KÖRBÅGENS HÖJD
TOTALBREDD
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DINO 3

-5 ° TILL +30 °
JUSTERBAR 15 CM
61,5-69,5 CM

BARN & UNGA

JA

ISO-KROCKTESTAD

JA

UNDERREDEN

Tack vare en låg vikt, bred frontram, justerbar balanspunkt,
höjdjusterbar körbåge och möjligheten att montera kroppsstöd,
sidopaneler och hjul passar Dino 3 Chassis till praktiskt taget
alla behov.
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