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Specialutförande av HD Motion rullstolar ska riskbedömas. Bedöm om tipp- och/eller klämrisk ökar
i och med modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om specialutförandet är
motiverat trots detta. Var noga med att informera berörda om dessa risker.
Se också Riskinformation, dokument nummer 96711. Läs dessa dokument innan specialutföranden beställs.

HD Motion 22
HD Motion 22 har som standard en sitthöjd på 42 cm mätt från golv till sittbricka. Rullstolen kan höjas 3
eller 5 cm med adapter (A). Sitthöjden kan även höjas eller sänkas genom byte av drivhjul. 24” drivhjul
används om rullstolen ska höjas och 20” drivhjul används om rullstolen ska sänkas. Se mått, Tabell 1.
OBS: Specifika tippskydd krävs om drivhjulsstorlek ändras, se Teknisk Information, dok.nr. 96720.
Adaptersatsen i kombination med 24”-hjul ger en mycket stor höjning som i vissa konfigurationer (max
sittbredd) kan medföra konflikter. Hjulfästen utan cambring rekommenderas då.

HD Motion 16
HD Motion 16 har som standard en sitthöjd på 42 cm mätt från golv till sittbricka. Rullstolen kan höjas 3
eller 5 cm med adapter (A). Se mått, Tabell 1.

A

Höjningsadapter 3 cm

Höjningsadapter 5 cm

Mått sitthöjd
Sitthöjd från golv till sittbrickan anges i Tabell 1. Med HD Motions originalsittdyna ökar sitthöjd 4,5cm.
Tabell 1 - Sitthöjd, golv till sittbrickan [cm]
HD Motion 22 HD Motion 16
Standard

42

42

Höjningsadapter 3 cm

45

45

Höjningsadapter 5 cm

47

47

24" drivhjul

45

-

20" drivhjul

40

-
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• Byte av adapter och drivhjul ska utföras av behörig teknisk personal.
• Byte av hjul till 20” drivhjul och 125 mm länkhjul påverkar köregenskaperna, framför allt vid
utomhusbruk.
• Vid höjning får rullstolen en högre placerad tyngdpunkt vilket kan medföra ökad tipprisk för vissa
brukare, speciellt på lutande underlag. Drivhjul placerade i bakre position rekommenderas då.
• En höjning påverkar även rullstolens stabilitet i sidled.
• Vid höjning av sitsenheten kan möjligheten att komma in under matbord begränsas.
• Förhöjningsadaptrar är försedda med etikett på utsidan för att påkalla att speciell information finns.
Se Riskinformation, dokument nummer 96711.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguide, dokument nummer 96750.

