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 Beställningsguide  Panthera S3 kort Abd -utökat sortiment   art.nr. guide-S3-kort-abd 
rev.2020-01

Utprovad av:  Telefon:

Datum:

Utprovad för:

 Rullstolens totalvikt  (g):

1) Chassi-färg

33 cm30 cm27 cm

Rensa

Original utförande

4) Ryggstöd

Alternativt utförande Mindre vanliga alternativ

Standard 
523BBHH VER2

Rensa

Alternativa ryggar 
art.nr. 

5) Bakaxel
Bambino 6gr 
336BB16

Carbon +15mm 
33023BB*

Annan bakaxel eller sitthöjd

Rensa

6) Länkhjul och framgaffel 
120 mm  
art.nr.

90 mm  
art.nr.
150 mm  
art.nr.

Rensa

7) Fotstöd

Hälband till fotplattor 
art.nr.

Fotbåge S3 med liten hälbåge 
 

Fällbara fotplattor 
art.nr.

Rensa

Bambino fotplatta 
art.nr. Fotbåge förlängd förstärkt 

art.nr.   Behövs för Freewheel

8) Broms
Broms S3 
4630000

Hög broms, framflyttad 
4600050

Vårdarbroms

Rensa

Broms S3 framflyttad   
4630010 
Broms S3 bakåtflyttad  
4630124

9) Drivhjul - utan drivring

24" standard   
art.nr.

22"  standard  
art.nr.

Annat drivhjul

Rensa

E-post:

Rygghöjd (HH)

25 cm
30 cm

35 cm
40 cm

Rensa

Drivhjulsstorlek

* sittbredd BB +1

art.

3) Sittdjup Justerbart sittdjup 27-33 cm 
Rensa

2) Sittbredd (BB) 
 art.nr.

Vikten ändrar sig beroende på vilka val du gör nedan.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader., för bästa funktion 
Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirklarna i denna guide. 

Blå, understruken text är klickbar för att visa info eller bild.        
                           

 BB = sittbredd, HH= rygghöjd 

S3 kort Abd har en justerbar bakaxel av kolfiber. För att hitta en balansering som passar dig kan bakaxeln flyttas till 
olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar".  S3 kort Abd har sitthöjd 45cm fram och 43cm bak, utan dyna. För 
att justera sitthöjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från 
tillvalslistan.  S3 kort Abd är 50 mm kortare än S3 och har en abducerad front samt 4° sitsvinkel.    

                     Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 27-33 cm.

Spara guiden till skrivbordet 
och öppna den därifrån

info

Art.nr inkluderar: chassi,  
 rygglås, vadband

Ökning av sitthöjd

Schwalbe Right Run 22", 24" 
Standard 

Grovmönstrat 24" PU  24" (massivt)

Schwalbe Marathon Plus 22",24"
Rensa

PU  22" (massivt)

Däck- välj däck

10) Drivring

DD = Hjuldiameter

Titan 
190DD11 (x2 / rullstol) Paragrip 

19051DDBT x2

Maxgrepp 24" (innehåller latex) 
1903060 x2 

Aluminium X, 24" 
1904404 

Tetragrip  
19052DDBT x2

Rensa

Maxgrepp 22" (innehåller latex) 
1903080 x2 

Rullstol med abduktionsfront (Abd):  
Välj fotplatta 2 storlekar större än 
sittbredden.  

DD = Hjuldiameter

Klicka på länken  
för aktuella färger
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Extra

Ekerskydd

      Tillbehör

24" logga 
4500000
24" ej logga 
4500011

Rensa

22" logga 
4500100
22" ej logga 
4500111

Tippskydd
Tippskydd std sitthöjd 
4353000

Sidoskydd Armstöd

Körhandtag H/S
Fällbara S3    Video 
4245000

Körbåge S3 
42400BB VER2

Höj / sänkbara S3  Video 
4252060 VER2

Rensa

Höj / sänkbara S3+10 cm 
4252063 VER2

Ryggstödsvinkel

    Inställningar

Bakaxeljustering

mm A=

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. 
14-28 mm. Standard=20 mm 

Ange måttet (A) för önskad balansering. 
Standard=40 mm

A= mm 

Fotstödshöjd 

mm A=

Ange måttet (A) eller/ och (B) för önskat fotstöd. 

B= mm 

Transportmärkning
JA märk upp stolen med fästpunkter för 
transport i färdtjänstfordon.

OBS! Se bruksanvisningen för närmare anvisningar. 

Annan sitthöjd

Video

Sidoskydd S3    Video 
art.nr.

Carbon 
art.nr.

Rensa

Armstöd S3  Video 
art.nr.

Carbon , liten skärm 
art.nr.

Sidoskydd Carbon

Körhandtag FällbaraKörbåge

Max 100 kg brukarvikt

Övrigt
Rörskydd 
9900251 (x3/rullstol)

st

Ryggkil 
4710012

st

Kryckkäppshållare S3 
9900301 (x1/krycka) st
Video

Freewheel 
2600102

Info

Dyna

5 cm 
575BB35

2,5 cm 
572BB35

Rensa

2,5 cm 
47234BB
5 cm 
47534BB 

 Kort                        Kort justerbar BB 30-33

  Fotbåge  - Fotplattor - Bambinoplatta

Kildyna
Kildyna 
57710BB

Art.nr.9000152
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 Beställningsguide  Panthera S3 kort Abd -utökat sortiment
  art.nr. guide-S3-kort-abd     rev.2020-01
 Rullstolens totalvikt  (g):
1) Chassi-färg
Original utförande
4) Ryggstöd
Alternativt utförande
Mindre vanliga alternativ
5) Bakaxel
6) Länkhjul och framgaffel 
7) Fotstöd
8) Broms
9) Drivhjul - utan drivring
Rygghöjd (HH)
Drivhjulsstorlek
* sittbredd BB +1
3) Sittdjup
2) Sittbredd (BB)
 art.nr.
Vikten ändrar sig beroende på vilka val du gör nedan.
Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader., för bästa funktion
Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirklarna i denna guide.
Blå, understruken text är klickbar för att visa info eller bild.       
                          
 BB = sittbredd, HH= rygghöjd 
S3 kort Abd har en justerbar bakaxel av kolfiber. För att hitta en balansering som passar dig kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar".  S3 kort Abd har sitthöjd 45cm fram och 43cm bak, utan dyna. För att justera sitthöjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan.  S3 kort Abd är 50 mm kortare än S3 och har en abducerad front samt 4° sitsvinkel.   
                                     Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 27-33 cm.
Spara guiden till skrivbordet och öppna den därifrån
info
Art.nr inkluderar: chassi,   rygglås, vadband
Däck- välj däck
10) Drivring
DD = Hjuldiameter
Rullstol med abduktionsfront (Abd):          Välj fotplatta 2 storlekar större än sittbredden.         
DD = Hjuldiameter
Klicka på länken  för aktuella färger
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Ekerskydd
      Tillbehör
Tippskydd
Sidoskydd
Armstöd
Körhandtag H/S
Ryggstödsvinkel
    Inställningar
Bakaxeljustering
mm 
Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. 14-28 mm. Standard=20 mm 
Ange måttet (A) för önskad balansering. Standard=40 mm
mm 
Fotstödshöjd 
mm 
Ange måttet (A) eller/ och (B) för önskat fotstöd. 
mm 
Transportmärkning
..\..\arbetsmaterial\bilder\Krok_2.gif
OBS! Se bruksanvisningen för närmare anvisningar. 
Annan sitthöjd
Video
Sidoskydd Carbon
Körhandtag Fällbara
Körbåge
Max 100 kg brukarvikt
Övrigt
Video
Info
Dyna
 Kort                        Kort justerbar BB 30-33
  Fotbåge  - Fotplattor - Bambinoplatta
Kildyna
Art.nr.9000152
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