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Fem Gangvogne - optimeret til brugerens gangfunktion

- Hjulafstand samt et dynamsik tyngdepunkt gør denne gangvogn ideel for en udsat bruger.
- Et bredt udvalg af tilbehør (se side 6 & 7) gør det muligt for tilpasning til individuelle behov. 
- Bryststøtten er justerbar i bredde og højde (soft padding) og har et sikkerhedsbælte på ryggen.
- Mulighed for at justere styret både i højden samt dybden.  

Janneke gangvognen er en højkvalitets samt avanceret gangvogn i forskellige versioner. Med et bredt udvalg af tilbehør samt 
forskellige funktioner, gør den det muligt at tilpasse sig til den enkelte brugers behov. Design konfigurationen designet således at 
det er lettere at gå for brugeren. 

JANNEKE
Gangvogn - Frontstøtte

- Beskyttelsesbånd på stellet
- Vægtløs justerbar gasfjeder, højdejustering af sæde
- Justerbar vinkel på centerstammen, vinkling af gang
- Bagstøtte
- Kropsstøtte fleksibel i bredde m. neopren sikkerheds-
bånd

- bug støtte (abdominal)
- Anatomisk sæde
- Justerbart styr (højde, dybde & vinkel)

- Standard udstyr +
- 2 drejelige forhjul & 2 faste 
baghjul

- Bremser på baghjul

- Standard udstyr +
- 2 drejelige forhjul & 2 faste 
baghjul

- Bremser på baghjul
- Hjælp til at løfte fra sid-
dende til stående position

- Standard udstyr +
- 4 drejelige hjul
- 2 baghjul med retningsstabil-
isator samt bremser

- Standard udstyr +
- 4 drejelige hjul
- 2 baghjul med retningsstabi-
lisator samt bremser

Janneke FT kørestolsassist
EXPO-024-0x

Janneke FT
EXPO-023-0x

Janneke EVO 150mm
EXPO-021-0x

Janneke EVO 200mm
EXPO-022-0x

Standardudstyr

Bemærk

JANNEKE FT
HMI: Standard/kørestolsassist

JANNEKE EVO
HMI: 150 mm/200 mm hjul (Store hjul = øger 2½ cm til sædehøjden)

Størrelse Mini Maxi Maxiplus 1 2 3 XL

HMI nr. 102021/ingen 102022/102025 102023/102024 102026/102032 102027/102028 102029/102033 102030/102031

Ramme længde 69 cm  78 cm 88 cm 63 cm 70 cm 80 cm 80 cm

Ramme bredde 58 cm 67 cm 76 cm 52 cm 62 cm 68 cm 68 cm

Bruger alder 3 - 8 år 8 - 16 år voksne 1 - 6 år 6 - 12 år 12 - 16 år voksne

Højde på sæde 30-60 cm 51-81 cm 61-90 cm 18-48 cm 35-65 cm 46-76 cm 60-90 cm

Max brugervægt 60 kg 85 kg 100 kg 35 kg 60 kg 85 kg 100 kg

Stelvægt 13 kg 18 kg 20 kg 12 kg 16 kg 18 kg 18 kg


