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10 år vid normal 
användning.

LÅNG 
LIVSLÄNGD

komfortrullstol med en
där både brukarens och
och krav sätts i centrum.  

HD Balance är en svensk 
genomtänkt design 

vårdarens behov

REGLAGE FÖR SITSTILT OCH RYGGVINKEL

SKIVBROMSAR

SKALOR OCH BRUKARKORT

Placerade vid körbygeln så att greppet kan 
bibehållas. Med grönt reglage för sitstilt och 
nedtonat grått för ryggvinkel blir det lättare 
att välja rätt reglage.

Sittbredd
38, 42, 46 eller 50 cm

Sittdjup (2 chassi)
43-52 cm eller 48-57 cm

Sitstilt
0° - 20° eller -5° - 30°

Ryggvinkel
90° - 120° eller 90° - 135°

Lättmanövrerad tack
vare en kort hjulbas.

GODA KÖR- 
EGENSKAPER

De vanligaste inställ-
ningarna är intuitiva och 
verktygslösa. Ergonomisk 

reglageplacering för 
ryggvinkel och tilt.

VÅRDAR-
VÄNLIG

Väger under 31 kg, 
inklusive vårdarbroms, 

armstöd, benstöd,
och dynor.

Precision och hållbarhet uppnås genom 
användning av material och komponenter 
av högsta kvalitet.

HD Balance har många konfigurations-
möjligheter för att möta unika behov 
hos varje unik individ. 

Det breda tillbehörs-
programmet ger ytterligare 
anpassningsmöjligheter.

HD Balance är 
utrustad med 
skivbromsar 
som är säkra och 
har en effektiv 
bromsverkan.

Skalor finns för rygg-
vinkel, sitstilt, 
armstödshöjd, 
benstödsvinkel och 
sittdjup. Används 
tillsammans med 
brukarkortet som 
hänger på rullstolen.

LÅG
TOTALVIKT

ENKEL ATT 
MEKA MED

Mycket bra hållbarhet 
i standardutförande. 

Vid speciellt krävande 
fall kan ytterligare 

förstärkning erbjudas.

HÖG 
HÅLLBARHET



FLEXI RYGGSYSTEM

BENSTÖD

FÖRSTÄRKT RULLSTOL

Ett ryggstöd som ger stora möjligheter att forma 
och ge stöd åt brukarens bäcken och rygg.

Remmarna kan regleras för att tex ge plats åt en 
kyfos eller skålas för ett bättre sidostöd.

Rätt inställt kan ryggstödet också bidra till 
förbättrad andning, sväljfunktion och tal.

Benstöden kan vinklas            
90° -180° utan konflikt 
med länkhjulen. 

Det är enkelt att ta av 
eller vinkla bort hela 
benstödsenheten. 

Benstödet kan även 
tas av eller sättas dit i 
sidled bakom brukarens 
underben vilket under-
lättar om brukaren tex har 
kontrakturer.

Ett ramförstärkt utförande kan väljas 
när rullstolen  kommer att utsättas för 
stora krafter beroende på brukarens 
rörelsemönster eller beteende. 

HD BALANCE CHASSI

Chassimodellerna håller lika hög 
kvalitet som våra övriga rullstolar. 
Chassit är stabilt, har goda köregen-
skaper och är enkelt för vårdaren 
att använda. Dessa egenskaper gör           
HD Balance Chassi till ett utmärkt val 
vid användning av formgjutna sitsar/
ryggar. HD Balance Chassi finns med 
24” drivhjul eller med 16” drivhjul.

För att ytterligare 
skona rullstolens 
delar kan  HD Balance 
även utrustas med en 
fjädrande rygg.

Lång brukare
Förlängt chassi, förhöjd sittenhet, hög 
rygg (+10 cm) och förlängda benstöd.

Kort brukare
Standard chassi, sänkt sittenhet, fram-

flyttat ryggstöd och avkortade benstöd.

Bredare överkropp
Standard chassi, bredare ryggsystem
+4 cm eller +8 cm, bredare armstöd.

Smalare överkropp
Standard chassi,

smalare ryggsystem -4 cm.

Sittplattan 
fixeras med 

skruvar

Fast
ryggvinkel 

90°-105° eller
105°-120°

Förstärkt
 hjulram,

sitsram och 
ryggram

24”

16”



KONFIGURATIONSMÖJLIGHETER TILLBEHÖR
Exempel på konfigurationsmöjligheter på HD Balance.
För ytterligare konfigurationsmöjligheter se hdrehab.se.

Ett urval av tillbehör för HD Balance.
För ytterligare tillbehör se hdrehab.se.

ARMSTÖD

FOTSTÖDSPOLSTRING

KILFORMAT 
SIDOSTÖD

FOTLÅDA

ELFUNKTIONER 
TILT/RYGG

HUVUD / 
NACKSTÖD

UTFYLLNADS-
KUDDAR

ARMSTÖDSSARG

FOTSTÖDSSIDA

VINKELSTÄLLBAR 
KÖRBYGEL

BENSTÖD FAST VINKEL BORD

BÅLSTÖD

BRÖSTSELEFÄSTE

KLÄDSLAR

AXELSTÖD



180216

1624

Made in Sweden

Brukarmanövrerad 
komfortrullstol med 

24” drivhjul

Vårdarmanövrerad 
komfortrullstol med 

16” drivhjul

Sittbredd 38 / 42 / 46 / 50 cm

Sittdjup standard, med dyna 43 - 52 cm

Sittdjup förlängt, med dyna 48 - 57 cm

Sitthöjd, golv till sittplatta

                          modell 24 38 till 50 cm

                          modell 16 42 till 50 cm

Ryggstödshöjd sittplatta till 
överkant ryggstöd standard 55 - 60 cm

Ryggstödshöjd sittplatta till 
överkant ryggstöd förlängd 65 - 70 cm

Ryggvinkel standard 90 - 120°

Ryggvinkel utökad 90 - 135°

www.hdrehab.se    ·    info@hdrehab.se    ·    08 - 767 04 80

Sitsvinkel standard 0 - 20°

Sitsvinkel utökad -5 - 30°

Benstödsvinkel 90 - 180°

Totallbredd     modell 24 63 / 67 / 71 / 75 cm
                            modell 16 62 / 66 / 70 / 74 cm

Totallängd med benstöd 98 cm

Totalhöjd utan huvudstöd 105 cm

Höjd ihopfälld 75 cm

Totalvikt inkl armstöd, ben- 
stöd, dynor, vårdarbroms 29,9 / 30,2 / 30,4 / 30,7 kg

Max brukarvikt 135 kg

Ytterligare mått finns på hdrehab.se     
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