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Drivhjul 22"

A

HD Motion har som standard drivhjul i storlek 22” (A). Dessa
är försedda med snabbkoppling i hjulinfästningen (quickrelease). 22”-modellen används för brukare som helt eller
delvis kan köra rullstolen själv. Denna modell går något
lättare över hinder som t ex. trottoarkanter.
Alternativt kan rullstolen förses med drivhjul i storlek
20”, främst för att sänka sitthöjden. Länkhjulen flyttas då
i länkhjulsgafflarna, se Teknisk Information, dokument
nummer 96720.

DÄCK - EGENSKAPER
Hjulen är som standard utrustade med pump- och punkteringsfria däck i PUR (polyuretan) i dimension
22x1-3/8”. PUR är ett material med bra stötdämpning, låg vikt och bra hållfasthet. 20”-hjul har dimension
20x1-3/8”. Även dessa är i PUR (polyuretan).
DÄCK - ALTERNATIV
Som alternativ till PUR finns luftpumpade däck. Luftpumpade däck är lättrullade och ger bra
stötdämpning men kräver underhåll i form av pumpning. Om rullstolen är utrustad med luftpumpade
däck är rekommenderat lufttryck angivet på däcken.

Transporthjul 16"

B

HD Motions transportmodell har drivhjul i storlek 16” (B). Dessa
är försedda med snabbkoppling i hjulinfästningen (quickrelease). 16”-modellen är för brukare som inte kör själv. Denna
modell möjliggör för vårdaren att komma närmare brukaren
i vårdsituationen. Sidoförflyttningar, t ex. från säng till rullstol
underlättas också med ett mindre drivhjul.
DÄCK - EGENSKAPER
Hjulen är som standard utrustade med pump- och punkteringsfria däck i PUR (polyuretan) i dimension
16x1,75”. PUR är ett material med bra stötdämpning, låg vikt och bra hållfasthet.
DÄCK - ALTERNATIV
Även 16”-hjul kan utrustas med luftpumpade däck. För egenskaper hos dessa däck, se ovan under
Drivhjul 22”.

a

Tabell 1 - Varianter drivhjul

PUR
Luftpumpade

a
a
HD Motion 22 HD Motion 16
1-3/8”
1,75”
1”

a

1,75”
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Länkhjul
Både HD Motion modell 22 och 16 är utrustade med pump- och punkteringsfria länkhjul i storlek
150x30 mm (C). Länkhjulen är av PUR (polyuretan).
Länkhjulsgaffeln har 5 hål, olika hål används beroende på vilket drivhjul som används, se Teknisk
Information, dokument nummer 96720.
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Drivringar
Drivringar till HD Motion 22 finns i två material, rostfritt stål som är slitstarkt (D) eller soft grip
(plastbeklätt), om ett bättre grepp behövs (E).
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Ekerskydd
Ekerskydd finns att montera på drivhjul 22” och 20” (F). Avståndet mellan navet och ekerskyddet är ca 2,5
cm (G).
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Tänk på
• Luftpumpade hjul rullar ofta bra men denna egenskap förändras om inte hjulet pumpas optimalt.
• Drivringarna får ej tas bort eftersom hjulkonstruktionen då försvagas.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.

