Avantgarde XXL2
Aktiv tungviktare

Kvalitet, funktionalitet och körbarhet står alltid i
första rummet när det kommer till rullstolar tänkt
för daglig användning. Utomordentlig stabilitet i
kombination med hanterbarhet och små yttermått är styrkorna med Avantgarde XXL2, vilken
utvecklades för att möta behoven hos de lite
större och starkare brukarna.
Den robusta grundkonstruktionen tillsammans
med högklassiga materialval borgar för hög pålitlighet till lägsta möjliga vikt.

•	De utflyttade länkhjulsinfästningarna förenklar en trygg manövrering av benstöden samt underlättar positionering av underbenen.

•	Rullstolen är standardkonfigurerad med anpassningsbar
ryggklädsel för att enkelt kunna justera rullstolen utifrån
användarens sittposition.

•	Sidoskydd med asymmetriskt armstöd rekommenderas om
endast punktstöd för underarmarna önskas.

•	Den beprövade, stabila knäledsbromsen är enkel att hantera
och säkrar tryggt rullstolen mot att oavsiktligt rulla iväg.

Tillbehör

•	De delade fotplattorna av aluminium låses centralt vid användning för att ge stabilitet åt framramen.

•	Stabiliseringsstaget är särskilt lämplig för stora sittbredder. Vid
ihopfällning av rullstolen kan staget enkelt lossas på ena sidan
och svängas åt sidan.

•	Transporthjulen gör det möjligt att ta sig förbi smala passager,
som t.ex. hiss- eller badrumsdörrar, när drivhjulen tagits av.

•	Tippskyddet är fjäderbelastat och har ett mycket stabilt
utförande. Det säkrar rullstolen på ett tryggt och stabilt sätt och
förhindrar risk och kan enkelt med hjälp av foten svängas undan.

•	Verktygssatsen gör det möjligt att genomföra mindre justeringsoch underhållsarbeten direkt på plats.

•	Vårdarbromsen gör det möjligt för ledsagaren att bromsa eller
spärra rullstolen så att den inte rullar iväg.

Mervärden för dig
•

Tätt inställningsintervall på 2 cm gör justeringsmöjligheterna stora. När man har en sittbredd på 58 cm
så kan totalbredden understiga 90 cm vilket gör att
man enkelt kommer in i de flesta hissar.

•

De delade fotplattorna kan vinklas upp och förenkla
för både brukare och anhörig vid förflyttning. Låsmekanismen förbättrar stabiliteten i stolen.

Teknisk information
Belastningsvikt

180 kg

Vikt

ca 15 kg

Sittbredd

46 – 62 cm

Sittdjup

40 – 56 cm

Rygghöjd

25 – 50 cm

Transportvikt
Ram

ca 11,3 kg

Fotstöd

ca 1,2 kg

Drivhjul

från 2,15 kg
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Förstärkt rörram av aluminium
Ihopfällbar via centralt placerat dubbel krysstag
• Rak alternativt insvängd ram.
• Avtagbara benstöd
• Hel fotplatta av aluminium
• Höjdjusterbara ryggrör
• Anpassningsbar ryggklädsel
• Sidoskydd av aluminium
• Dubbelkammarfälg med Quick-release axel
• Stabil knäledsbroms
• Vadband
•
•
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