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 SWINGBO-VTi - ramfärger

SWINGBO-VTi är resultatet av en konsekvent framåtskridande utveckling av den innovativa 
SWINGBO. Den nya tiltmekanismen erbjuder en mer komfortabel hantering.
Med olika varianter av körbågar och körhandtag, samt val av ryggstommar,  
ges många möjligheter i sittandet.

• Reglerbar tilt mellan -5 grader till +45 grader
• Ryggplator vinkelställbara eller fällbara.
• Tillväxt är möjlig i sittdjup och rygghöjd
• Benstöd med 90 grader fast vinkel eller vinkelställbar knävinkel.
• Benstöd monterade i sittramen.
• Vinkelställbar fotplatta, uppfällbar med klicklås som alternativ.
• Fotstöd med eller utan hälstopp.

Sittbredder finns i storlekarna 24cm, 26cm, 28cm, 30cm, 32cm, 34cm och 36cm.
Sittramen är designad för abduktion. En abducerad sittställning är alltid möjlig.
Sittdjupet kan justeras med ca: 8cm och ryggstödshöjden med ca: 9cm.

Trafk gul Eldröd Himmelsblå

Grå aluminium Specialfärg efter önskanGul-grön

Körbåge, fällbar         Körhandtag, fällbaraKörbåge, avtagbar          Körhandtag, avtagbara       

SWINGBO-VTI  

En komfortrullstol som uppmanar till aktivitet!
(I kombination med höjd & vinkeljusterbar rygg)         (I kombination med fast formad rygg)         



 SWINGBO-VTi - det moduluppbyggda konceptet

 SWINGBO-VTi - den aktiva rullstolen

SWINGBO-VTi är utvecklat som ett modulsystem för att ge optimal och individuell anpassning för varje 
enskild användare. Inställbart underrede, sittstomme, ryggstomme och ben/fotstöd kan beställas var för sig 
och i olika kombinationer. Det ger möjlighet till stora variationer.
 
Rullstolen kan utrustas med inställbart underrede och multireglerbar sits och rygg med våra standarddynor 
och tillåter då stora inställningsmöjligheter och är dessutom förberedd för specialsitslösningar.
Sittenheten är tillverkad av aluminium och metallkomponenter och tillåter många inställningsmöjligheter och 
individuella lösningar.
Sittenheten består av sittram, sitsdapter och sits /ryggmoduler och tillåter konvertering från en storlek till 
nästa. SWINGBO-VTi erbjuder lösningar när barnet växer och ger möjligheter till förändringar vid progressiva 
medicinska diagnoser.

De väsentligaste förutsättningarna för aktiv körning är: 

Den ideala positioneringen av skuldror och axlar i förhållande till drivhjulen (aktivt inställt).  
Därför kan sittenhetens tyngdpunkt steglöst justeras i ett med användaren sittande i stolen.

En individuellt inställbar sitsvinkel. Mekanismens placering för justering av sitsvinkel är speciellt designad så 
att vinkeln är nära balanspunkten och förändras knappast något vid tiltning.
En individuellt inställbar ryggvinkel (i steg).

Mycket låg vikt.
Med en vikt på 15kg (basutförande/sittbredd 28) kan SWINGBO-VTi (som en rullstol med möjlighet att växa i 
och en fast sittenhet) mäta sig med aktivstolar utan växtmöjlighet.

• SWINGBO-VTi • Basutförande
(med tillbehör)

• Juserbar sittenhet (Tyngdpunkt)
• 45° steglöstilt



 SWINGBO-VTi - konfigurationsmöjligheter

Sittplatta Ryggplatta formad,  
höjdjusterbar

Ryggplatta, vinkel och  
höjdjusterbar

Knävinkel 90 grader Knävinkel justerbar

Fotplatta med hälstopp SittdynaDelade fotplattor med båtform Infästning med  
låsbar uppfällning

Fotplatta

Ryggdyna för vinkel och  
höjdjusterbart ryggstöd

Ryggdyna för formad och höjdju-
sterbart ryggstöd

Ekerskydd  
(transparent eller färgat)

Tippskydd Transportfäste

Huvudstöd standard med 
dyna

Huvudstöd med occipitalt  
stöd

Huvudstödsbeslag universal Bålstöd Bröst / Thoraxstöd

Armstöd med PU-dyna FotremmarHöftbälteBord Höftbälte 4-punkt



Knävinkel justerbar

 SWINGBO-VTi - Hjul och drivringar ( fler alternativ finns)

 SWINGBO-VTi - justering och positioneringsmöjligheter

Drivhjul HOGGI light med 
luftfyllt däck 20”, 22”, 24”

Länkhjul massivt 100x32mm, 
125x32mm, 140x40mm

Länkhjul med lysande dioder 
100x24mm, 125x24mm

Länkhjul PU med aluminiumfälg 
100x32mm, 125x32mm

Drivhjul med trumbroms 20”, 
22”, 24”

Drivhjul med PU-däck, 
punkteringsfritt

Drivring aluminium Drivringsdiameter 
 ”standard”

Drivringsdiameter  
”hög”

Drivring rostfritt stål Drivringsgrepp silicon, 
 svart

SittdjupRyggstödsvinkel (fällbar)Justering av tyngdpunkt 
(aktiv ställning)

Ryggstödsvinkel 
(avtagbar)

Ryggstödshöjd

Underbenslängd och  
fotvinkel

SitthöjdSittvinkel Bromsspak standard Drivringsmontering  
(smal eller bred)



 SWINGBO-VTi - Teknisk data

 SWINGBO-VTi - Basutförande
• Fast pulverlackad aluminiumram med balanserad tilt
• Drivhjul med dubbelväggsfälg, drivring och lättviktsdäck
• Avtagbara med quickreleaseaxlar 
• Justerbar hjulinställning (balansering)
• Hjulcambring  3, 6 eller 9 grader
• Drivhjulsbroms integrerad i sidopanelen
• Max brukarvikt 60kg
• Sittdjup justerbart ca: 8cm
• Val av sittbredd i 2cm steg från 24cm – 32cm och 36cm
• Steglöst justerbar tilt -5 till +45 grader
• Justerbar sitthöjd
• Körhandtag eller körbåge ingår
• Dubbla tippskydd

Sittbredd 24             26               28              30              32             34             36
Sittdjup 26-30 cm    26-32 cm     26-34 cm     28-36 cm     30-38 cm    32-40 cm   34-42 cm

Ryggstödshöjd (vinkel/höjdjust.) 33-42 cm    35-44 cm     37-46 cm     39-48 cm     41-50 cm    43-52 cm   45-55 cm

Sittvinkel -5° till +45°  
Ryggstödsvinkel
Vinkel och höjdjusterbart 75°-115° eller 80°-120° (i steg på 10°)
Avtagbara körhandtag/körbåge 85°-105° (in 5° steps)
Underbenslängd 16-37 cm
Fotplattsvinkel -10° till +10°
Sitthöjd 37-47 cm
Drivhjulsdiameter 20“, 22“, 24“
Länkhjulsdiameter 100 mm (4“),125 mm (5“), 140 mm (5,5“)
Cambring 3°, 6°, 9°
Max brukarvikt 60 kg

PLEASE SCAN för att se SWINGBO-VTi produktvideo i HD-kvalitet!





Minicrosser AB - Bultgatan 28 -  442 40 Kungälv - Tel: 0303 24 52 - info@minicrosser.se -  www.medema.com


