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R82 Toucan
Ett ståstöd som ökar 
livskvaliteten.



Toucan storlek 1 röd Toucan storlek 3 blå

Stl 1 - Röd Stl 2–3 - Blå Stl 4 och 5 - Silver

Etac |Skapar möjligheterR82 | a part of Etac2 Ståstöd | R82 Toucan

R82 Toucan
Toucan är ett väldesignat och funktonellt ståstöd anpassat för magstående. Vinkeln i 
stående ställning kan enkelt och steglöst justeras med barnet stående i sin Toucan.

Ståstöd Toucan Art. nr
Stl 1 – röd 31861001-1S
Stl 2 – blå 31861002-2S
Stl 3 – blå 31861003-3S
Stl 4 – silver 31861004-3S
Stl 5 – silver 31861005-3S

Material 
Chassi: Aluminiumrör. Stoppning: Svart PUR (Polyuretan) 
 
Bröststöd
Multijusterbar, inkl. ryggrem

Hjul
Punkteringsfria säkerhetshjul: skaterhjul, transparent

Fotplatta
Höjd- och vinkeljusterbar

Chassifärger

Optimalt ståstöd
Toucan är uppbyggd runt ett centerstag, vilket gör att alla tillhörande stöd är steglöst höjdjusterbara. Bröstplatta, 
sidostöd och knästöd är dessutom lätta att ställa in på bredden, vilket gör det enkelt att anpassa efter det enskilda 
barnets behov. I Toucan står barnet nästan i golvhöjd, vilket medför att barnet är i ögonhöjd med sin omgivning.  
Det breda tillbehörsprogrammet ger möjlighet till optimala anpassningar för varje barns individuella behov.

Det är även enkelt att flytta barnet från en rullstol till ståstödet vilket är en mycket god egenskap som gynnar både 
barnet och vårdaren.

Vinkling av centerstaget
Centerstaget på Toucan kan vinklas steglöst, vilket gör det möjligt att anpassa vinkeln efter det enskilda barnets 
behov och möjligheter. Vinklingssystemet är mycket lätt att använda – även med barnet placerat i ståstödet.
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Detaljer
Enkel justering av centerstag
Enkel och stabil justering av vinkeln är en 
förutsättning för en bra ståposition.

Handtag med lås
Handtaget för att vinkla Toucans centerstag 
är utrustat med ett säkerhetslås.

Hjul med lås
Alla fyra hjul har lås vilket för Toucan stabilt.

Flexibelt tillbehörsprogram
Alla storlekar av Toucan kan utrustas med 
alla storlekar av tillbehör.

Mått Storlek 1 Storlek 2 Storlek 3 Storlek 4 Storlek 5
Bredd underrede (G) 56 cm 63 cm 63 cm 70 cm 70 cm
Längd (H) 75 cm 88 cm 88 cm 111 cm 111 cm
Total höjd (I1*) 67–87 cm 72–101 cm 97–123 cm 104–134 cm 124–154 cm
Höjd från fotplatta till bröst (I2*) 34–70 cm 54–90 cm 74–110 cm 91–121 cm 111–141 cm
Höjd från golv till fotplatta 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm
Vinkling av centerstag (a1) 0 – +30° 0 – +30° 0 – +30° 0 – +20° 0 – +20°
Vinkling av fotplattan (a2) +15° – -10° +15° – -10° +15° – -10° +15° – -10° +15° – -10°
Längd centerstag 45 cm 50 cm 70 cm 80 cm 100 cm
Vikt 7.5 kg 8.5 kg 9 kg 10.5 kg 10.75 kg
Max brukar/-lastvikt 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Mått och vikt

H

a2

a1

I2I1

G

0°– 30°

max. 70 kg

56–70 cm

75–111 cm

*Toucan mäts i stående position med fotplattan inställd i lägsta läge. För mindre barn är det möjligt att höja fotplattan.
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För fler tillbehör till R82 Toucan, se våra hemsida www.etac.se. 

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

Tillbehör
Andfötter
Både för mag- och ryggstående. Par.
Stl 0 17.5 cm (L) 3186149
Stl 1–2 21.5 cm (L) 3186147 
Stl 3 24 cm (L) 3186148

Knästöd
Formbart stöd för exakt passform.
Stl 1 6x6 cm (BxH) 31861301
Stl 2–3 8x7 cm (BxH) 31861302
Stl 4–5 10x7 cm (BxH) 31861303

Ryggstöd
Stabiliserar bäckenet för korrekt position.
One size 13x19 cm (HxB) 31861401

Sidostöd, bakre
För ytterligare stöd och stabilitet.
 HxBxD 
Stl 1 11x15.5x7.5 cm 31861501
Stl 2–3 11x20–27x7.5 cm 31861502
Stl 4–5 25–32x16x10.5 cm 31861503

Höftstöd
För ytterligare stöd och stabilitet.
 Ø, H 
Small 47–64, 8.5 cm 31861610
Medium 67–78, 11 cm 31861620
Large 87–114, 14 cm 31861630

Bord med leklåda och bricka, plast
Kan kompletteras med armstöd och lekbåge.
Stl 1  31861121
Stl 2  31861122
Stl 3  31861123 
Stl 4  31861124
Stl 5  31861125

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


