Beställningsstöd Inställning Cross 5 XL och Cross 5 XL vårdarbroms
Läs noggrant igenom inställningsunderlaget för att undvika felbeställningar
Rullstol Cross 5 XL är i standardutförande inställd enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen levererad
med dessa inställningar behöver du inte ange några artikelnummer för inställningar.
Beskrivning standardinställning
Ryggstöd höjd 40 cm. Ryggstöd kan variera mellan rygg biangulär och rygg triangulär.
Sitthöjd bak 45 cm, drivhjulsposition D balansläge 3, cambervinkel 2 grader
Sitthöjd fram 47 cm (länkhjul 6,5 tum, framgaffel medium)
Förändring av standardinställning
Önskar du andra inställningar ange aktuellt sesamnr enligt nedan.
sesamnr benämning
information
51171 Ryggstödshöjd annan än std, ange höjd
Ryggstödshöjd är steglöst justerbar 32-45 cm (std
40 cm, anges inte)
58274 Växlingssats rygg Cross 5 från biangulär till
Beställs om rullstolen måste vara försedd med
triangulär
rygg triangulär.
Information om begränsningar vid val av sitthöjd (sitsvinkel)
Max framåtvinkling: 2 cm lägre fram än bak (3 grader)
Max bakåtvinkling: 6 cm högre fram än bak (9 grader)
51172 Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd och
Se höjder och positioner nedan, annat drivhjul
drivhjulsposition A-G
kan behöva beställas (2 st).
Vid position G behöver Distans drivhjul låg, art nr
(sitthöjd std 45 cm, anges inte)
58204 beställas (2 st). För rullstol med
vårdarbroms beställs istället 58779 (1st).

Pos G
Pos F
Pos E
Pos D
Pos C
Pos B
Pos A

Drivhjul 20 tum
34 cm
36 cm
38 cm
40 cm
42 cm
44 cm
46 cm

Drivhjul 22 tum
36,5 cm
38,5 cm
40,5 cm
42,5 cm
44,5 cm
46,5 cm
48,5 cm

Drivhjul 24 tum
39 cm
41 cm
43 cm
45 cm
47 cm
49 cm
51 cm

Drivhjul 26 tum
inte möjligt
43 cm
45 cm
47 cm
49 cm
51 cm
53 cm

51174 Balansering annan än std, ange
drivhjulsposition 1-6

Se positionsläge ovan. Drivhjulsposition 1 är mest
lättrullad/lättippad (std 3 anges inte)

57661 Camberbricka yttre 0 grader Cross 5
57662 Camberbricka inre 0 grader Cross 5
Sitthöjd Fram, se nästa sida

Beställ 2 st
Beställ 2 st
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(std 2 grader)
(std 2 grader)
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51176 Sitthöjd Fram annan än std, ange höjd

Se höjder nedan (std 47 cm, anges ej). Annat
länkhjul och framgaffel kan behöva beställas. För
vissa höjder finns olika valmöjligheter av länkhjul.
OBS! Beställ 2 st av varje.
Tänk på att länkhjul 4tum och 5tum begränsar
rullstolens max brukarvikt.
Sitthöjd fram Val av länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste
cm
34-39,5
Beställ länkhjul 4tum (brukarvikt max 100kg) art nr 57570 , framgaffel kort special art
nr 57658, framgaffelfäste lågt art nr 57663 och lock framgaffelfäste 51449
36-43
Beställ länkhjul 5tum (brukarvikt max 135kg) art nr 35082 , framgaffel kort art nr
15743, framgaffelfäste lågt art nr 57663 och lock framgaffelfäste 51449
37,5-44,5
Beställ länkhjul 5tum (brukarvikt max 135kg) art nr 35082 och framgaffel kort art nr
15743
43-49
Beställ länkhjul 5tum (brukarvikt max 135kg) art nr 35082. Framgaffel medium ingår i
standardutförande
40-45,5
Beställ länkhjul 6tum art nr 24149 och framgaffel kort art nr 40450
45-50

Beställ länkhjul 6tum art nr 24149. Framgaffel medium ingår i standardutförande

41-46,5

Länkhjul 6,5tum ingår i standardutförande. Beställ framgaffel kort art nr 40450

46-51

Länkhjul 6,5tum och framgaffel medium ingår i standardutförande. Ange ev annan
höjd än standard (std 47)

48-52

Beställ länkhjul 8tum (200x35mm), art nr 56978. OBS! Fungerar i
balansläge 4-6 med 3 gr bakåtvinkel och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul
kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Framgaffel medium ingår i
standardutförande

47-51

Beställ länkhjul 8tum (200x50mm), art nr 74878. OBS! Fungerar i
balansläge 4-6 med 3 gr bakåtvinkel och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul
kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Beställ framgaffel Transit art nr
63992

50,5-55,5
52,5-56,5

Länkhjul 6,5tum ingår i standardutförande. Beställ framgaffel lång art nr 66946
Beställ länkhjul 8tum (200x35mm), art nr 56978. OBS! Fungerar i
balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul
kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Beställ framgaffel lång art nr 66946
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