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Körhandtagsida standard / körhandtagssida enkel
HD Balance är som standard utrustad med körhandtagsidor med vårdarbroms (A). Körhandtagssida enkel, dvs. utan
vårdarbroms går att få som alternativ (B).
Körhandtagssidorna är höj- och sänkbara i 3 lägen med hjälp av snäppknappar (C) i ryggramsrören. Om vårdaren
som ska köra rullstolen är lång finns Förhöjda körhandtagssidor (+12 cm).
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Körhandtagssida vinkelställbar
Vinkelställbara körhandtagssidor finns som alternativ (D). Dessa kan enkelt vinklas i tre lägen utifrån brukarens
tiltposition och/eller vårdarens längd.

D

Vårdarbroms
Vårdarbromsen är en kombinerad färd-och parkeringsbroms av skivbromstyp (E). Denna fungerar både för
massiva och luftpumpade däck, oavsett lufttryck. Vårdarbroms är standard på HD Balance men kan väljas bort, se
Körhandtagssida enkel. Bromshandtagen (F) sitter på körhandtagsidorna, under körbygeln.
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Körbygel (G) tillhör standardutrustningen på HD Balance. Den är klädd med ett mjukt körbygelskydd i ett
avtorkbart latexfritt material.

G

Alternativ
Som alternativ till standard körbygel finns körbygel extra djup, körbygel förhöjd bockad eller separata
körhandtag.

Körbygel extra djup
Körbygel extra djup (H), är 8 cm djupare än standard
och kan användas till exempel när rullstolen är utrustad
med drivaggregat. Detta medför bättre gångutrymme
för vårdaren.

H

Körbygel förhöjd bockad
Körbygel förhöjd bockad (I) kan användas om brukaren
körs mestadels i sitstiltat och/eller ryggfällt läge. Denna
körbygel skall ej användas i kombination med förhöjd
eller vinkelställbar körhandtagssida.

I

Separata körhandtag
Separata körhandtag (J) är ett alternativ om t.ex.
trappklättrare ska användas. Separata körhandtag
ska fixeras med skruvar för stabilitet i handtagen (kan
ändras till rattar i stället för skruvar på förfrågan).
Under snäpplåset finns ett förborrat hål där låsning
sker, se Monteringsanvisning art.nr. 95827. Separata
körhandtag skall ej användas i kombination med
vinkelställbara körhandtagssidor.
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Tabell 1 - Höjd körbygel/körhandtag, upprätt stol. [cm]
Modell

Körbygel

Körbygel
extra djup

Körbygel
förhöjd
bockad

Körhandtagssida standard

105-120

105-120

131-146

105-120

Körhandtagssida förhöjd

117-132

117-132

-

117-132

a: 109-124
b: 122-137

a: 109-124
b: 128-143

-

-

Körhandtagssida
vinkelställbar
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Tänk på
•

Väljer man bort vårdarbroms på HD Balance 16 krävs brukarbroms på stolen.

•

Med separata körhandtag blir rullstolsryggen mindre stadig/styv än om körbygel används.

•

Separata körhandtag är ej möjligt i kombination med vinkelställbara körhandtagssidor.

•

Om körhandtagssida förhöjd (12 cm) monteras på rullstol krävs även att vajer och hölje till bromshandtag
byts till längre utförande.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art.nr. 95750.
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