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HD Balance mod. 24 och mod. 16 Referenstabell – balanseringslägen 
Anpassningsnummer – se beställningsguide     Markerad text (gul) anger EJ möjligt eller EJ rekommenderat 

OBS! Vid tiltvinklar större än 20º eller vid ändring av balanseringsläget ska alltid tipprisken utredas. 

OBS! Läs riskinformationen i infoblad 95707 innan rullstolen tas i bruk när andra tiltplåtar än standard används! 

 

Pos 
Modell 

Art.nr. 
Anpassn 

Benämning 
anpassning 

Tiltlägen 
Anpassningsnr Tilt Art.nr. Sats Kommentar Art.nr. 

Tiltplåt Benämning 

1 
 
24  
och  
16 

- Standard balansläge  Tilt 20º std  * 

67820-8 Tilt  -5º - 20º  ** 

67823-8 Tilt  0º - 30º     *** 

67824-8 Tilt  -5º - 30º          **** 

 

- 
 
 

67825-1 
67825-1 

* Tippstång std, övre stoppring i 5:e hålet uppifrån, undre 
stoppring i 1:a hålet nerifrån. 
 
** Tippstång std, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån, undre 
stoppring i 1:a hålet nerifrån. 
 
*** Tippstång förlängd, övre stoppring i 5:e hålet uppifrån, undre 
stoppring i 1:a hålet nerifrån. 
För mod. 24 : Tvärröret flyttas till bakre pos. Använd skruvsats 
62541-9. HD Rehab rekommenderar att hjulfästet monteras i det 
bakre läget vid denna konfiguration. 
 
**** Tippstång förlängd, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån, undre 
stoppring i 1:a hålet nerifrån. 
För mod. 24 : Tvärröret flyttas till bakre pos. Använd skruvsats 
62541-9. HD Rehab rekommenderar att hjulfästet monteras i det 
bakre läget vid denna konfiguration. 
 

 
67051-6 

 
Tiltplåt std svart 

2 
 
24 

67052-8 Anpassning Sitthöjd 
Ökad sitthöjd + 5 cm 

 Tilt 20º std  * 

67820-8 Tilt  -5º - 20º  * 

67823-8 Tilt  0º - 30º     ** 

 MÖJLIG  
 Rekommenderas EJ 

67824-8 Tilt  -5º - 30º     ** 

 MÖJLIG  
 Rekommenderas EJ 

 
69951-6 
 

* Tippstång 67827-1 används, medföljer satsen. 
 
** Kompletteras med tippstång 67828-1, medföljer ej satsen. Ej 
rekommenderad anpassning. Hjulfästen bör monteras i det bakre 
läget samt tipprisken måste kontrolleras. 

 
67052-6 

 
Tiltplåt höjd + 5 
cm svart 
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Pos 
Modell 

Art.nr. 
Anpassn 

Benämning 
anpassning 

Tiltlägen 
Anpassningsnr Tilt Art.nr. Sats Kommentar Art.nr. 

Tiltplåt Benämning 

2 
 
16 

67052-8 Anpassning Sitthöjd 
Ökad sitthöjd + 5 cm 

 Tilt 20º std  * 

67820-8 Tilt  -5º - 20º  * 

67823-8 Tilt  0º - 30º     ** 
 MÖJLIG  
 Rekommenderas EJ 

67824-8 Tilt  -5º - 30º     ** 
 MÖJLIG  
 Rekommenderas EJ 

 
69951-6 
 

* Tippstång 67827-1 används, medföljer satsen. 
 
** Kompletteras med tippstång 67828-1, medföljer ej satsen. Ej 
rekommenderad anpassning. Hjulfästen bör monteras i det bakre 
läget samt tipprisken måste kontrolleras. 

 
67052-6 

 
Tiltplåt höjd + 5 
cm svart 

3 
 
24 

67053-8 Anpassning Sitthöjd 
Sänkt sitthöjd - 3 cm 

 Tilt 20º std  * 

67820-8 Tilt  -5º - 20º  ** 

( 67823-8 Tilt  0º - 30º  *** ) 

Ersätts här av: 

67821-8 Tilt  0º - 30º  *** 

67824-8 Tilt  -5º - 30º N/A 

 
69952-6  

 *,**, *** Tippstång standard.  
 *, *** Övre stoppring byts till låg variant art.nr. 11038-5 
  
 * Hjulfäste främre läge: 

Tvärrör ska monteras i bakre – övre eller nedre position med 
medföljande skruv-mutter. 
Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, nedre stoppring 5:e 
hålet nerifrån. Ger tilt max 20º. 
 

 * Hjulfäste bakre läge: 
Tvärrör ska monteras i bakre – övre eller nedre position med 
medföljande skruv-mutter. 
Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 8:e 
hålet nerifrån. Ger tilt max 15º. 
Med vajersats Broms typ2, art.nr. 82446, och stoppring i 5:e hålet 
nerifrån kan tilt  20º uppnås. 

 
 * , ** , ***  Benstöd: 
 När benstöden är inställda i 90º läge kan länkhjulen slå i fotstöden 

när de är inställda i övre till medel position. Avhjälps om länkhjulen 
byts till art.nr. 67318, länkhjul 125 mm med förlängd gaffel. 
 

**  Tilt  -5º  EJ möjligt. Med den övre stoppringen borttagen är -3º  
tilt möjlig. Rekommenderas EJ. 
 

*** Hjulfäste främre läge: EJ möjligt. 
 

*** Hjulfäste bakre läge:  
Med vajersats Broms typ2, art.nr. 82446, och undre stoppring i 1:a 
hålet nerifrån kan tilt  30º uppnås. Tippstång ska vara standard, 
övre stoppring i översta hålet, nedre stoppring i nedersta hålet. 

 
67053-6 

 
Tiltplåt sänkt  3 cm 
svart 
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Pos 
Modell 

Art.nr. 
Anpassn 

Benämning 
anpassning 

Tiltlägen 
Anpassningsnr Tilt Art.nr. Sats Kommentar Art.nr. 

Tiltplåt Benämning 

3 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67053-8 Anpassning Sitthöjd 
Sänkt sitthöjd - 3 cm 

 Tilt 20º std  * 

67820-8 Tilt  -5º - 20º  ** 

( 67823-8 Tilt  0º - 30º  *** ) 

Ersätts här av: 

67822-8 Tilt  0º - 30º  *** 

67824-8 Tilt  -5º - 30º N/A 

 
69952-6  

* Tippstång std, övre stoppring i 1:a hålet uppifrån, undre 
stoppring 5:e hålet nerifrån. Skruv MRX 6x10 FZB (art.nr. 81121) i 
1:a  hålet nerifrån.  

 Ger tilt max 20º. 
 
*, *** Övre stoppring byts mot låg variant art.nr. 11038-5 
 

 * , ** , ***  Benstöd: 
 När benstöden är inställda i 90º läge kan länkhjulen slå i fotstöden 
när de är inställda i övre till medel position. Kan avhjälpas om 
länkhjulen byts till art.nr. 67318 , länkhjul 125 mm med förlängd 
gaffel. 
 
**  Tilt  -5º  EJ möjligt. Med den övre stoppringen borttagen är -2º  
tilt möjlig. Rekommenderas EJ. 
 
*** Med tippstång standard och övre stoppring i översta hålet, 
nedre stoppring i nedersta hålet kan tilt  30º uppnås. 

 
67053-6 

 
Tiltplåt sänkt  3 cm 
svart 

4 
 
24 

67056-8 Anpassning 
Sittenhet 
Framflyttad 3 cm 

 Tilt 20º std  * 

67820-8 Tilt  -5º - 20º  ** 

67823-8 Tilt  0º - 30º     *** 

67824-8 Tilt  -5º - 30º  

 
69956-6 
 

  Kräver adapterplatta.  
* Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre 
stoppring 5:e hålet nerifrån. Skruv MRX 6x10 FZB (art.nr. 81121) i 
1:a  hålet nerifrån. Ger tilt max 20º. 
 
**  Tilt  -3º möjligt, med den övre stoppringen i översta hålet.  
Med den övre stoppringen borttagen är -5º  tilt möjlig. 
Rekommenderas EJ. 
 
*** Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre 
stoppring i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 30º 

 
67056-6 

 
Tiltplåt framflyttad 
3 cm std höjd, 
svart 

4 
 
16 

67056-8 Anpassning 
Sittenhet 
Framflyttad 3 cm 

 Tilt 20º std  * 

67820-8 Tilt  -5º - 20º  ** 

67823-8 Tilt  0º - 30º     *** 

67824-8 Tilt  -5º - 30º  **** 

 
69956-6 
 

  Kräver adapterplatta.  
* Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre 
stoppring 5:e hålet nerifrån. Skruv MRX 6x10 FZB (art.nr. 81121) i 
1:a  hålet nerifrån. Ger tilt max 20º. 
 
** , ****  Tilt  -3º möjligt, med den övre stoppringen i översta hålet.  
Med den övre stoppringen borttagen är -5º  tilt möjlig. 
Rekommenderas EJ. 
 
*** Tippstång std, övre stoppring i 2:a hålet uppifrån och undre 
stoppring i 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 30º 

 
67056-6 

 
Tiltplåt framflyttad 
3 cm std höjd, 
svart 
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5 
 
24 

67057-8 Anpassning 
Sittenhet 
Bakflyttad 3 cm 

 Tilt 20º std  * 

67820-8 Tilt  -5º - 20º  ** 

67823-8 Tilt  0º - 30º     *** 

67824-8 Tilt  -5º - 30º  **** 

 
69957-6 
 

* Tippstång std, övre stoppring i 4:e hålet uppifrån och undre 
stoppring 2:a hålet nerifrån. Ger tilt max 20º. 
Viktigt att noggrant kontrollera att nedersta skruven för 
stoppringen sitter korrekt åtdragen.  
I detta läge kan säkerhetsskruven (art.nr. 81121) inte användas, 
därför behövs skruven kontrolleras extra noga. Loctite kan 
användas vid behov för att försäkra sig om att skruven sitter fast.  
 
** Tippstång std, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån och undre 
stoppring 2:a hålet nerifrån. Ger tilt  -4º till 20º. 
Viktigt att noggrant kontrollera att nedersta skruven för 
stoppringen sitter korrekt åtdragen.  
I detta läge kan säkerhetsskruven (art.nr. 81121) inte användas, 
därför behövs skruven kontrolleras extra noga. Loctite kan 
användas vid behov för att försäkra sig om att skruven sitter fast.  
 
 
*** Tippstång förlängd, övre stoppring i 4:e hålet uppifrån och 
undre stoppring 2:a hålet nerifrån. Ger tilt max 30º. Gäller för 
hjulfäste i både främre och bakre läge. 
Viktigt att noggrant kontrollera att nedersta skruven för 
stoppringen sitter korrekt åtdragen.  
I detta läge kan säkerhetsskruven (art.nr. 81121) inte användas, 
därför behövs skruven kontrolleras extra noga. Loctite kan 
användas vid behov för att försäkra sig om att skruven sitter fast.  
 
 
**** Tippstång förlängd, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån och 
undre stoppring 2:a hålet nerifrån. Ger tilt  -4º till 30º. Gäller för 
hjulfäste i både främre och bakre läge. 
Viktigt att noggrant kontrollera att nedersta skruven för 
stoppringen sitter korrekt åtdragen.  
I detta läge kan säkerhetsskruven (art.nr. 81121) inte användas, 
därför behövs skruven kontrolleras extra noga. Loctite kan 
användas vid behov för att försäkra sig om att skruven sitter fast.  
 
 *** , ****  Tvärrör ska monteras i bakre --- övre eller nedre position 
med medföljande skruv-mutter. HD Rehab rekommenderar att 
hjulfästet monteras i det bakre läget vid denna konfiguration. 
 
* , **  , ***  , ****  Gäller samtliga fall: Benstöd: 
Kan EJ användas i 90º position utan att länkhjulen byts till art.nr. 
67318 , länkhjul 125 mm med förlängd gaffel. 

 
67057-6 

 
Tiltplåt bakflyttad 
3 cm std höjd, 
svart 
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5 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67057-8 Anpassning 
Sittenhet 
Bakflyttad 3 cm 

 Tilt 20º std  * 

67820-8 Tilt  -5º - 20º  ** 

67823-8 Tilt  0º - 30º     *** 

67824-8 Tilt  -5º - 30º  **** 

 
69957-6 
 

* Tippstång std, övre stoppring i 4:e hålet uppifrån och undre 
stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 22º. 
 
** Tippstång std, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån och undre 
stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt  -3º till 22º. 
 
*** Tippstång förlängd, övre stoppring i 4:e hålet uppifrån och 
undre stoppring 3:e hålet nerifrån. Ger tilt max 30º.  
Undre stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 34º. 
Rekommenderas EJ. 
 
*** Tippstång förlängd, övre stoppring i 3:e hålet uppifrån och 
undre stoppring 3:e hålet nerifrån. Ger tilt  -3º till 30º.  
Undre stoppring 1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 34º. 
Rekommenderas EJ. 
 
* , **  , ***  , ****  Gäller samtliga fall: Benstöd: 
Kan EJ användas i 90º position utan att länkhjulen byts till art.nr. 
67318 , länkhjul 125 mm med förlängd gaffel. 

 
67057-6 

 
Tiltplåt bakflyttad 
3 cm std höjd, 
svart 

7 
 
24 

67059-8 Anpassning 
Sittenhet 
Bakflyttad 3 cm , 
Sänkt 3 cm 

 Tilt 20º std  * 

67820-8 Tilt  -5º - 20º  N/A 

67823-8 Tilt  0º - 30º  N/A 

67824-8 Tilt  -5º - 30º  N/A 

 
69959-6  

 * Tippstång standard.  
 Övre stoppring byts till låg variant art.nr. 11038-5 

 
* Hjulfäste främre läge: 
Tvärrör ska monteras i bakre – nedre position med medföljande 
skruv-mutter. 
Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 5:e 
hålet nerifrån. Ger tilt max 20º. 
 
* Hjulfäste bakre läge: 
Tvärrör ska monteras i bakre – nedre position med medföljande 
skruv-mutter. 
Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 8:e 
hålet nerifrån. Ger tilt max 15º. 
 
* Benstöd: 
Kan EJ användas i 90º position utan att länkhjulen byts till art.nr. 
67318 , länkhjul 125 mm med förlängd gaffel. 

 
67059-6 

 
Tiltplåt bakflyttad 
3 cm sänkt 3 cm, 
svart 
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7 
 
16 

67059-8 Anpassning 
Sittenhet 
Bakflyttad 3 cm , 
Sänkt 3 cm 

 Tilt 20º std  * 

67820-8 Tilt  -5º - 20º  N/A 

67823-8 Tilt  0º - 30º  ** 

67824-8 Tilt  -5º - 30º  N/A 

 
69959-6  

 *, ** Tippstång standard.  
 Övre stoppring byts till låg variant art.nr. 11038-5 

 
* Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring 5:e 
hålet nerifrån. Skruv MRX 6x10 FZB (art.nr. 81121) i 1:a  hålet 
nerifrån. 
Ger tilt max 20º. 
 
** Tippstång std, övre stoppring i översta hålet, undre stoppring i 
1:a hålet nerifrån. Ger tilt max 30º. 
 
* , **  Benstöd: 
Kan EJ användas i 90º position utan att länkhjulen byts till art.nr. 
67318 , länkhjul 125 mm med förlängd gaffel. 

 
67059-6 

 
Tiltplåt bakflyttad 
3 cm sänkt 3 cm, 
svart 
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