
 
 
 
  

MAKS. BRUGERVÆGT 125 KG 

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182. 

 

Kelvin Aura Komfort kørestol med hjælpemotor 
Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor sikrer mobilitet indendørs og 

udendørs for immobile borgere. 

Hjælpemotoren betjenes af plejepersonalet og stiller ikke krav til borgers 

funktionsniveau.  

 

Præsentation 

• Kan eftermonteres på allerede 

indkøbt Kelvin Komfort kørestol 

• Udstyret med parkeringsbremse 

• Kører både forlæns og baglæns 

 

• Mulighed for manuel kørsel 

• Batterioplader tilsluttes 

standard stikkontakt 

• Kørehastighed fra 2-6 km/t 

 

En del af Cobi Rehabs produktserie til immobile mennesker. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelvin Aura komfort kørestol med hjælpemotor 

Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller på +45 7025 2522 for bestilling 

eller for mere information om hjælpemidler til immobile borgere. 

 

| Fuglebækvej 1D, 2770 Kastrup, Danmark, +45 7025 2522, cobirehab.com 

Konstruktion – Kelvin Komfort Kørestol 

Kelvin Komfort kørestolen er opbygget af 

moduler og pudekomponenter, som passer 

sammen uden generende sømme.  

Kørestolen kan påsættes flexarme, som 

understøtter borgers arme og skaber tryghed, ro 

og en høj grad af komfort 

Serien af tilbehør kan uden besvær og efter behov 

påsættes og tilpasses den enkelte borger.  

Genbrugsværdien af er høj, da mængden af 

tilbehør og modulopbygningens fleksibilitet gør 

det nemt at gentilpasse stolen til en anden borger.  

Gentilpasninger foretages i samarbejde med Cobi 

Rehabs konsulenter. 

 

Mobilitet indendørs og udendørs - uanset borgers funktionsniveau 

 Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor hjælper 

personalet med at drive kørestolen frem. Kelvin 

Aura stiller ikke krav til kørestolsbrugerens 

funktionsniveau.  

Hjælpemotoren kan uden problemer monteres på 

en allerede indkøbt Kelvin kørestol. Kontakt Cobi 

Rehab på tel. 7025 2522 for pris og montering.  

Kelvin Aura bruges indendørs og udendørs på 

hårdt underlag. Kelvin Aura tåler dog ikke 

vandsprøjt fra fx vandpytter.  

Kelvin Aura har en omskifterkontakt til tænd og 

sluk for hjælpemotoren. Kontakten bruges også til 

at vælge maks. hastighed (2-6km/t). 

Kelvin Aura er kollisionstestet. Det vil sige, at 

borger må sidde, iført sele, i den fastspændte 

kørestol under biltransport. 

Batteriopladeren tilsluttes kørestolens 

tilslutningspunkt. Stikket sættes i stikkontakten.  

Kontrolpanelets LED-batteriindikator viser 

niveauet af strøm i batteriet. Det tager ca. seks 

timer at genoplade et afladet batteri. 
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