
Motus  –  E n  f o r  a l l e !

Hvorfor?
Svaret er nemt! Fordi de mange indstillingsmuligheder gør det let at opfylde dine ønsker og behov. 
Og hvis du synes, at designet ser bekendt ud, har du helt ret. Motus er gennemprøvet teknologi i 
ny indpakning. Vi tilbyder dig ganske enkelt vores dokumenteret høje kvalitet i et nyt design til en 
stærk pris. Vil du vide mere?



Har du behov for en kompakt, robust og stabil 
kørestol til en fornuftig pris, der fuldt ud kan tilpasses 
dine ønsker og krav, er Motus det rette valg.

Motus er en fuldt justerbar aktiv sammenklappelig 
kørestol med aluminiumsramme. Basismodellen 
har et bredt udvalg af konfigurationsmuligheder og 
tilbehør og kan derfor altid imødekomme dine behov, 
uanset om du foretrækker aktive eller mere passive 
køregenskaber, såvel udendørs som indendørs.

Det robuste design tager udgangspunkt i den 
gennemprøvede Avantgarde 2 serie, hvilket er din 
garanti for kvalitet, stabilitet og pålidelighed.

Krydsstiver og stabilitet

Vi tillægger den kendte krydsstiverteknologi stor 
betydning. Den har bevist sit værd gennem tiden 
og er en af de mest succesfulde opfindelser i 
kørestolens historie. 

Takket være denne teknologi kan mange 
hverdagssituationer håndteres let og sikkert.
Med få greb kan Motus foldes til en kompakt 
størrelse og tages med, uanset hvor du skal hen.

Konstruktionen hviler i støttebeslag og sikrer dig en 
stabil køreoplevelse mange år frem.

Let at tilpasse

Med Motus kan du altid justere sædehøjde, 
sædehældning og balancepunkt, uanset om du har 
behov for løbende tilpasning, eller hvis stolen skal 
genanvendes. 

Med 48 indstillingsmuligheder i baghjulsadapteren 
kan du være helt sikker på at finde en sædeindstil-
ling, der passer dig og dine konkrete behov.

Motus fås i 2 versioner:

Motus CV med delte vinkeljusterbare fodstøtter og 
aftagelige og svingbare benstøtter.

Motus CS med lukket forramme for øget stabilitet og 
med hel vinkeljusterbar fodstøtte 

Smart og praktisk

Rygbetrækket af tredimensionelt spacer-stof fås 
i 3 forskellige farver, og er både trendy, åndbart 
og vindtæt. Samtidig føles det behageligt og blødt 
mod huden. Designet tiltrækker opmærksomheden, 
uanset om du vælger den iøjnefaldende grønne, den 
dæmpede bronze eller den diskrete sorte.

Stolens ryg er højdejusterbar, og rygbetrækket er 
som standard forsynet med stropregulering. Motus 
er derfor din garanti for optimal støtte af lænd og 
ryg.

Som standard fås plug-on sidepaneler med 
højdejusterbare og aftagelige armlæn eller 
fastmonterede tøjbeskyttere af aluminium i  
rammens farve.

Som ekstraudstyr fås polstrede armlæn, der kan 
justeres i højden med et greb og passer optimalt 
til Motus. De kan foldes til siden og bagud, så det 
er nemt at komme ud af stolen. Med andre ord går 
kvalitet, design og funktionalitet op i en højere enhed.

Krydsstiver og stabilitet Smart og praktisk



Motus

Vægt  fra ca. 13 kg

Justerbar balance 48 indstillinger via drivhjulsadapter

Bremser  knæledsbremser, tromlebremse (tilvalg)

Samlet bredde 52 - 72 cm med standard drivhjul*

  55,5 - 75,5 cm med drivhjul med tromlebremse*

Samlet længde 80,5 -108,5 cm med 22” drivhjul

  83 - 111 cm med 24” drivhjul

Foldebredde fra fra 32 cm

Sædebredde 35,5 - 55,5 cm

Sædedybde 36 - 54 cm

Ryghøjde  30 - 50 cm

Sædehøjde ** 38 - 52 cm

Underbenslængde 34 - 52 cm 

Maks. brugervægt 125 kg (SB = 35,5 - 48 cm)

  140 kg (SB = 50,5 - 55,5 cm)
 
*   Gælder for drivringsmontering, smal  og 0° drivhjulscamber (for bred montering +20 mm) 
**  Målene er angivet uden siddepude.
Der tages forbehold for tekniske ændringer.
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Eleverbare benstøtter er tilvalg

• Alsidig all-round kørestol med krydsramme i letvægtsaluminium
• Let sammenklappelig for opbevaring og transport
• Justerbart balancepunkt 
• Justerbar sædehøjde og sædevinkel
• Justerbar ryghøjde med stropryg - vælg mellem 3 farver
• Vælg mellem fastmonterede tøjbeskyttere eller plug-on  

sidepaneler med højdejusterbare og aftagelige armlæn
• Indstillelig camber: 0o eller 2,5o 
• 2 modeller - CV med delt fodstøtte, CS med hel fodstøtte
• Modulopbygget med mange konfigurationsmuligheder
• Bredt udvalg af tilbehør - fx justerbar rygvinkel
• Mulighed for eftermontering af hjælpemotor
• Godkendt til fastspænding i køretøjer
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Sæde-
bredde

Motus 
CV

Motus 
CS

35,5 69287 69257

38 69289 69258

40,5 69290 69279

43 69291 69280

45,5 69292 69281

48 69293 69282

50,5 69294 69283

53 69295 69284

55,5 69296 69285

HMI numre


