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R82 Stingray
Multijusterbar Sulky för  
alla behov.
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R82 Stingray
Att leva ett aktivt familjeliv kräver rätt utrustning. R82 Stingray är en utmärkt snygg 
sulky som inte kräver verktyg för justering, varken när det gäller posturalt stöd eller när 
färdriktning på sitsen skall ändras.

Upplev världen tillsammans
R82 Stingray är i en liga för sig! Design, 
justeringsmöjligheter, komfort och användarvänlighet är 
några av nyckelorden för denna sulky. Det är bland annat 
möjligt att ändra från framåtvänd till bakåtvänd sits i 
180 gr med barnet sittande i sulkyn. Barnet sitter alltid 
bekvämt och de olika inställningsmöjligheterna gör det 
lätt att hitta exakt den position barnet behöver.

Till Stingray finns många snygga och funktionella tillbehör 
som behandlar olika specifika behov.  
De hjälper bla för att stödja barnets bäcken och skapa 
en stabil bas som säkerställer en bra balans i sitsen. 
Detta stöd hjälper barnet att hålla kroppen och huvudet 
centrerat. Bra kroppskontroll hjälper barnet att känna 
sig säkert, samtidigt som barnet lär sig nya motoriska 
färdigheter. 

Stingray chassi och sits Art.nr
Chassi 7" svängbara framhjul 318722222
Chassi 12" fasta framhjul mod 2* 318721212
Sits med fotstöd stl 1 318711120
Sits med fotstöd stl 2 318712220

Stingray dyna, röd set Art.nr
Stl 1 318750512
Stl 2 318750522

Chassi
Ram i glasfiber och carbon. Reglerbar fjädring. Hopfällbar.

Sits
2 storlekar. Bredd- och höjdjusterbar. Sits- och ryggtilt. Vändbar.

Hjul
2x12" eller 2x7” svängbara framhjul alt.  
4x12" fasta hjul*. Fotbroms på bakhjul. Massiva hjul.

Broms
Centralbroms

Körbygel
Höjdreglerbar

Fotstöd
Höjd- och vinkelreglerbar

Fotstödsstag
Vinkelreglerbar. Längd stl 1: 21 cm, stl 2: 34 cm.

Dynor
Flamsäkra och tvättbara.  
Färger: Röd (std), blå*, grön*, rosa* eller grå*

 
 

* Beställningsvara – längre leveranstid
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Detaljer
Sitstilten och ryggvinkel
Sitstilten på 45 grader tillsammans med 
möjlighet till ryggvinkling i planläge ger 
förutsättningar för att variera sitt- och 
vilställning för barnet på ett enkelt sätt.

Fällbar
Sulkyn är enkel att fälla ihop, tar liten plats 
och passar för transport i de flesta bilar.

180º vändbar sits
180 grader vändbar sits som låter barnet 
upptäcka mer under promenaden. 
Sittenheten kan vändas med barnet sittandes 
i vagnen.

Säker transport
Stingray är testad och godkänd för transport 
enligt standard ISO 7176-19:2001. Stingray 
är godkänd för 40 kg brukarvikt vid transport.

Rustad för utomhusäventyr
Många barn är känsliga för både sol och vind. Suffletten 
till Stingray är justerbar och anpassad för att ge barnet 
skydd i alla väder. Suffletten kan justeras i olika lägen 
och har ett fönster som gör att barnet aktivit kan följa 
vad som händer under promenaden.

Sufflett med många möjligheter
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Trygg och säker transport
R82 Stingray är enkel att fälla ihop och passar de flesta bilar. Fäll ihop sitsen och chassit var för sig eller tillsammans, 
lägg sulkyn i bilen – och du är på väg. R82 Stingray är testad och godkänd för transport enligt ISO 7176-19:2001. 
Godkänd för 40 kg brukarvikt vid transport. 

Det finns flera tillbehör till Stingray som ökar möjligheterna för ett aktivt familjeliv (se fler på sid 8).

Varukorg Hållare för ventilatorHållare syrgasflaskaTransportfäste

R82 Stingray i hopfällt läge.  
Totallängd: 90 cm, höjd: 49 cm

Hopfällbar
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Varierad sittställning
R82 Stingray har en revolutionerande och unik 180° vändbar sits som kan vändas med barnet sittande i vagnen.  
Den vändbara sitsen gör det enkelt att ändra sittställning vilket ger barnet möjlighet att följa omgivningen i 
färdriktiningen eller se och kommunicera med en vuxen. 

Med hjälp av sitstilten, tilt-in-space, bibehålls höftvinkeln och ger barnet möjlighet till vila och avkoppling. Barn utan 
tillräckligt huvudkontroll sitter bekvämt och tryggt med hjälp av  att tilta sitsen bakåt. Ändring av tilten avlastar även 
ryggen och sätet, vilket gör det mer komfortabelt och möjligt för barnet att sitta en längre tid i sulkyn.

Stingray har en ryggvinkling på 170º som ändrar vinkeln i höfterna. För en del  barn med spasticitet är det att föredra 
att hålla en fast vinkel i höfterna för att minska spasticiteten, och endast använda tilt. För andra barn är  det mycket 
avslappande att ligga i plant läge. I denna position får barnet även möjlighet att vila och sova. 

180°

170°
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Fortsätt växa!
Ditt barns motoriska färdigheter är i konstant utveckling och resulterar i nya 
färdigheter och behov. Stingray har en storlek på chassi och två storlekar på 
sittenheten, som båda kan användas på samma chassi. Detta ger möjlighet 
för barnet att växa med sin Stingray, endast genom att byta sittenhet.  

Fotstöd, sits och rygg ger frihet och flexibilitet i förhållande till sittställningar. 
Barnet kan därmed sitta aktivt och med en varierad sittställning för att 
utvecklas på bästa möjliga sätt.

Chassi – en storlek
Chassit finns tillängligt med 7" alt 12" framhjul och 12" bakhjul.

Sätt färg på livet
Det är enkelt att byta dynor på Stingray och därmed ändra utseende på sulkyn.  
Dynorna finns i flera fina färger – röd, blå, grön, grå och rosa.

Röd (std) RosaGråGrönBlå

Chassi med 7" framhjul och 12" 
bakhjul

Chassi med 12" fram- och bakhjul  
(beställningsvara – längre leveranstid)



Mått och vikt

18–31 cm

43–67 cm

18–40 cm

max. 40 kg
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Mått Storlek 1. Storlek 2
Sitsbredd (A) 30 cm 35 cm
Sitsbredd mellan knästöd 28 cm 33 cm
Sitsbredd mellan höftstöd (tillbehör) 18, 22, 26 cm 23, 27, 31 cm
Sitsdjup (B) 18–30 cm 25–40 cm
Rygghöjd vid skuldra (C) 27–41 cm 36–51 cm
Rygghöjd (C1) 41–55 cm 50–65 cm
Underbenslängd (D) 14–45 cm 14–45 cm
Sitshöjd över golvet (E) 52 cm 52 cm
Ryggbredd, invändig (F) 30 cm 36 cm
Ryggbredd, utvändig (F1) 45 cm 52 cm
Totalbredd (G) 59 cm 59 cm
Längd (H1) 74 cm 74 cm
Längd med stor fasta framhjul 84 cm 84 cm
Höjd, körbygel 15º (I) 100, 103, 106 cm 100, 103, 106 cm
Fotbredd 31x20 cm 31x20 cm
Underredets längd, hopfälld 90 cm 90 cm
Höjd hopfälld 49 cm 49 cm
Vikt, underrede 13.5 kg 13.5 kg
Vikt, sits 5.5 kg 6.5 kg
Vinkling av sits – tilt in space 45º 45º
Ryggvinkel 170º 170º
Max brukar- /lastvikt 40 kg 40 kg
Max brukar- /lastvikt, vid transport 40 kg 40 kg



För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation – besök: www.etac.se

Tillbehör
Huvudstöd
Finns i flera alternativ.
Se vår hemsida etac.se

Handbåge
Inkl fäste
Stl 1 318720401
Stl 2 318720402

Höftstöd
Komplett/par. Svarta.  
Fasta alternativt multijusterbara.
Stl 1, fasta 318740230
Stl 2, fasta 318740240
Stl 3, multijusterbara 318740250
Stl 4, multijusterbara 318740260

Bord
Transparent plast, inkl. fäste.Product name 
item.no.
Stl 1 318720010
Stl 2 318720020

Bendelare
Stl 1 318720501
Stl 2 318720502
Stl 3 318720503

Västar och bälten
Finns i flera varianter.
Se vår hemsida etac.se

Regnskydd
Rymligt regnskydd. Kräver sufflett.
Stl 1 318720141
Stl 2 318720142

Åkpåse
Varm och bekväm åkpåse.
Stl 1 318740131
Stl 2 318740132

För fler tillbehör till R82 Stingray,  
se våra hemsida etac.se. 

Ok
to

be
r 2

01
7

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se


