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Dynamic pacer Klara, färdiga, gå!

Jag är ditt dynamiska gånghjälpmedel.  
Jag tar dig snabbt till ditt mål och rör mig alltid med dig. Min  
multipositionssadel hjälper dig att komma i rörelse effektivt 
och stödjer en del av din kroppsvikt. Detta innebär att din  
bäckenposition kan finjusteras i fem olika riktningar. Du kan 
skjuta mig framför dig eller dra mig bakom dig - oavsett  
kommer du alltid att hållas upprätt på grund av min stora 
stödyta. Min valfria dynamiska övre ram stödjer dig genom 
att absorbera och flytta kroppens vikt, vilket behövs för ett 
ergonomiskt gångmönster. Bra att veta: alla ändringar och 
justeringar kan göras på mig utan verktyg.
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Klara, färdiga, gå!

Som en innovation skulle jag 
vilja presentera mitt  
bålstöd. I kombination med 
de nya handtagen  
erbjuder jag dig helt nya 
möjligheter i positionering.

Nyhet

Du kommer att älska min multipositionssadel (MPS):  
Genom att använda den kan din bäckenposition justeras så snabbt och fint i 
olika riktningar så att den upprättstående positionen, både benlängden och  
stöd av kroppsvikt kan anpassas efter dina behov. Genom att justera  
sadeldjupet korrekt kan till exempel ditt bäcken positioneras i ett optimalt läge i  
förhållande till överkroppen. Med hjälp av sadelvinkeln kan ditt bäcken vinklas 
framåt eller bakåt. Höftsystemet kan justeras i höjd och djup så att dina höfter 
för rätt stöd. Sadelhöjden kan användas för finjustering av bäckenpositionen så 
att du själv kan bestämma hur mycket av din kroppsvikt MPS ska absorbera.  
Det är fantastiskt, eller hur?



Länkhjul
med släpbroms,  
backspärr, parkeringsbroms  
och riktningspärr.

Vadderade underarmstöd
stödjer och absorberar en del 

av kroppens vikt.

MPS-sadeln kan 
snabbt anpassas till 
bäckenets position. 

Dynamisk övre ram
stödjer ett riktigt gångmönster  

och tillåter en vertikal rörelse på 8 
cm och en horisontell rörelse på 5 

cm när du går.

Distansmätaren
registrerar framsteg i 

din träning.

Centermodulen
kan justeras i höjd tack vare

gasfjädern och stödjer
en upprätt ställning när du står.

Lätt och robust konstruktion
förmedlar säkerhet.

Olika monteringsmöjligheter
Den övre ramen i storlek M+L kan tas av och placeras på valfritt  
underrede, standard-, kombi- eller gåbands-underredet.

Multifunktionellt överkroppsstöd
Beroende på hur mycket support du  
behöver kan detta justeras i djup, höjd och 
vinkel efter dina behov.

Modul
system

Dynamic pacer4

Grå

Färg ram 
Stl XL

Färg ram 
Stl M
Stl L

Röd

Blå

Riktningspärr
hjälper dig att
gå rakt fram.

Färg ram
Stl Mini 
Stl S

Grön



Tack vare centermodulen med gasfjäder 
kan jag snabbt anpassas i höjd, vilket är  
en stor fördel: Övergången från sittande till  
stående blir extremt enkel!

Du hittar mer information om tillbehör
i orderguiden på vår hemsida.

Teknisk data

Stl Mini Stl S Stl M Stl L Stl XL

Armbågshöjd 39 – 52 cm 47 – 70 cm 61 - 89 cm 81 - 119 cm 86 - 124 cm

Bredd total

Underrede standard 52 cm 58 cm 66 cm 71 cm 80 cm

Underrede kombi - - 76 cm 81 cm -

Underrede gåband smal - 89 cm 89 cm 89 cm -

Underrede gåband bred - 102 cm 102 cm 102 cm -

Längd total

Underrede standard 57 cm 66 cm 76 cm 91 cm 101 cm

Underrede kombi - - 91 cm 103 cm -

Underrede gåband smal/bred - 104 cm 104 cm 104 cm -

Övre ramhöjd
Underrede standard/kombi 32 cm 41 – 53 cm 55 - 69 cm 72 - 98 cm 79 - 104 cm

Underrede gåband smal/bred - 58 – 89 cm 60 - 93 cm 76 - 119 cm -

E Underrede höjd  
(utan övre ram)

Underrede standard/kombi - 28 cm 37 cm 41 cm 47 cm

Underrede gåband smal/bred - 53 cm 53 cm 53 cm -

Vikt

Underrede standard 4.6 kg 5.2 kg 6.8 kg 7 kg 10.2 kg

Underrede kombi - - 8.4 kg 8.7 kg -

Underrede gåband smal - 12.5 kg 12.5 kg 12.5 kg -

Underrede gåband bred - 12.7 kg 12.7 kg 12.7 kg -

Övre ram standard - 2.7 kg 3.4 kg 4.4 kg 4.9 kg

Övre ram dynamisk - 3.4 kg 5.2 kg 6.1 kg 6.8 kg

Dynamisk rörelse övre ram
Vertikal - 3.5 cm 8 cm 8 cm 8 cm

Horisontell - 4 cm 5 cm 5 cm 5 cm

Maximal bredd underrede  
gåband

Underrede gåband smal - 74 cm 74 cm 74 cm -

Underrede gåband bred - 86 cm 86 cm 86 cm -

Maximal höjd underrede 
gåband Underrede gåband smal/bred - 28 cm 28 cm 28 cm -

Max. belastning 23 kg 34 kg 68 kg 91 kg 113 kg
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