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MEYWALK®2000
- den fjädrande gåstolen
Meywalk®2000 har en stabil ram, stora
bakhjul och lättmanövrerade svängbara
framhjul. Gåstolen är trygg, säker och
smidig att använda. Bålstödsringen
ger användaren bra stöd för en
upprätt kroppshållning.
Förutom de massiva fram- och bakhjulen finns det parkeringsbroms
och avbärarhjul monterade.
Fjädrarna ger användaren
en mjuk och följsam
gång. Olika fjädrar
väljs beroende av
användarens vikt.
Meywalk®2000 har i standardutförande en
bålstödsring som är upphöjd mitt fram.
En rak bålstödsring kan också väljas.
Bålstödsringen finns i storlek 70 cm,
90 cm, 105 cm, 120 cm och 130 cm.

Öppen design med praktiska funktioner
Den öppna designen hos
Meywalk®2000 och sittenhetens höj- och sänksystem, gör det enkelt för
användaren att förflytta
sig i och ur gåstolen.

Gåstolen kan enkelt delas, en övre sittenhet och en undre
hjuldel, för att kunna transporteras i en personbil (kombi).

Fram på hävbygeln finns två
metallknappar. Då dessa
trycks in lösgörs hävbygeln
och sittenheten sänks ner.
Höjden motsvarar sitthöjden på en säng, brits eller
rullstol.

Alla ramdelar är av pulverlackerad stål, vilket ger en stabil
konstruktion och en tålig yta. Bålstödsringen, handbygeln
och rumpstoppet är polstrat med skumrör som är mjuka och
behagliga att hålla i. Vardagsjusteringar görs med insexnycklar
som följer med, diskret placerade vid rumpstoppet.

Fakta
Small

Medium

Large

Artikelnr

104-75

104-76

104-77

Längd

85 cm

95 cm

95 cm

Bredd

68 cm

68 cm

68 cm

Sadelhöjd*

44-62 cm

58-82 cm

70-94 cm

Bålstödshöjd*

77-96 cm

90-113 cm

102-125 cm

Bakhjul

400x40 mm

16x1,75”

16x1,75”

Framhjul

150x50 mm

200x50 mm 200x50 mm

Max belastning 100 kg

100 kg

100 kg

Vikt

22

25

26

Färg

Grön

Marinblå

Marinblå

Användaren kan tryggt och säkert flytta över till gåstolen,
för att därefter få hjälp att resa sig med hjälp av hävbygeln.
Belastningen för medhjälparen blir ca 1/3 av användarens
vikt.
Gåstolen är främst avsedd att användas inomhus, men kan
också användas utomhus på plant, hårt och torrt underlag.

Tillbehör
• Tippstöd
• Släpbromsar
• Fotskyddskenor, långa
• Fotskyddskenor korta
• Benskiljare
• Höftstöd
• Lägre sitthöjdsbeslag
• Bakåtspärr
• Riktningsspärr medium/large
• Riktningsspärr small
• Stödbygel
• Limpsadel

*då sadeln belastas
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Den övre delen med sittenheten kan lyftas av.

