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Start M6 Junior med vårdarbroms
Beställningsstöd
Beställningsstödet används som hjälp vid beställning och ska inte skickas in.
Start M6 Junior med vårdarbroms är i standardutförande utrustad enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen
levererad med endast dessa tillbehör behöver du inte ange några artikelnummer för tillbehören utan anger endast artikelnumret för
den rullstol Du önskar beställa.
Beskrivning standardutförande, max brukarvikt 90 kg
Drivhjul 22tum med vådarbroms, punkteringsfria däck
Drivring rostfritt stål
Länkhjul 5tum massiva, gummi
Ryggstöd rakt med reglerbar ryggklädsel
Körhandtag, bakomliggande höjdjusterbara
Armstöd uppfällbara och avtagbara, höjdjusterbara
Benstöd avtagbara vinkelfasta med vinkelreglerbara fotplattor,
underbenslängd inställning 30-40 cm
Vadband (fäst i respektive benstödsöverdel och fotplatta, se bild på rullstol).
OBS! Ingår endast på vinkelfasta benstöd och endast vid leverans av rullstol.
Tippskydd
Färg: Röd
OBS! Saknar transportfäste, vid behov beställs dessa som tillbehör
Inställning:
Sitthöjd fram 45 cm
Sitthöjd bak 43cm
Rygghöjd 32,5cm
Drivhjulsinställning (hjulavstånd) på sb28 och sb30,5 är endast möjlig med
lång/passiv inställning. Sb33 cm har som standard kort/aktiv. Lång/passiv är
möjlig att välja och då hamna drivhjulet 12 cm längre bak än kort/aktiv.

Standard = x
Sesamnr Wolturnus artikel
nr
x
x
x

Benämning

75984
75985
75986

840000022246
840000022247
840000022248

Rullstol Start M6 Junior VB sb28cm sd31cm
Rullstol Start M6 Junior VB sb30,5cm sd31cm
Rullstol Start M6 Junior VB sb33cm sd34cm

Benstöd
x 75966
x 75965

840000209860
840000209824

Benstöd fast utan fotplatta hö
Benstöd fast utan fotplatta vä

75964
75962

840000207857
840000207380

Benstöd vinkelställbar hö utan fotplatta
Benstöd vinkelställbar vä utan fotplatta

Kommentar

Bild

Sesamnr Wolturnus artikel
nr
Forts Benstöd
x 75963
840000207412
x 75967
840000207368
x 75960
840000204227
x 75958
840000204208
x 75961
840000204228
x 75959
840000204209

Benämning

Fotplatta m insticksrör sb28cm hö
Fotplatta m insticksrör sb28cm vä
Fotplatta m insticksrör sb30,5cm hö
Fotplatta m insticksrör sb30,5cm vä
Fotplatta m insticksrör sb33 cm hö
Fotplatta m insticksrör sb33cm vä

76039
76040
76041

840000209876
840000209877
840000209878

Hälband sb28 cm, styck
Hälband sb30,5 cm, styck
Hälband sb33 cm, styck

Armstöd
x 76043
x 76044

840000210021
840000210032

Armstöd uppfällbart och avtagbart vä
Armstöd uppfällbart och avtagbart hö

Tippskydd/Transportfäste
x 76720
840000007823

Tippskydd, styck

75957

840000210160

Transportfästen (max brukarvikt 60 kg)

Länkhjul
x 76021

840000201526

Länkhjul 5tum massivt, gummi grå, styck

x
x

840000207612
840000207623

Länkhjulsgaffel lång vä
Länkhjulsgaffel lång hö

840000210109

Drivhjul 22tum VB, drivring rostfritt stål,
PU-däck 3/8 massiva grå vä

840000210117

Drivhjul som ovan hö
Drivring 22tum rostfritt stål, styck

76022
76023

Drivhjul
x
x
x

840000210076
51174

Annan balansering än std, ange balansläge i
fältet tilläggstext till artikel. Gäller bara för sb33
där det är möjligt att välja lång/passiv
inställning.

62546

Ekerskydd 22tum transparant Haco, styck

Bromsar
x 76038
x 76045

840000207672
840000207684

Körhandtag
x 76042
840000209921

Knäledsbroms lång vä
Knäledsbroms lång hö

Körhandtag bakomliggande höjdjusterbara, par

Kommentar

Kan kombineras både
med Benstöd fast och
Benstöd vinkelställbar

Ej kombinerbart med sitthöjd bak lägre än 41 cm

Sitthöjd fram 44-47 cm
med länkhjul 5tum

Bild

