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- Track guide og dynamisk tyngepunkt ideel for en gangvogn    
med bagstøtte 
- Maximal frihed grundet den åbne front
 - Bredt udvalg af tilbehør for ideel justering tilpasset brugeren 
- Mulighed for individuel justering samt tilbehør. 

Caddyen er lavet til personer som ikke har mulighed for at gå i 
en standard gangvogn med bagstøtte. Det flexible design gør det 

CADDY 
Gangvogn - Rygstøtte

- Beskyttelsesbånd på stellet
- Vægtløs justerbar gasfjeder, højdejustering af sæde
- Justerbar vinkel på centerstammen, vinkling af gang
- Hoftestøtte flexibel i bredde m. neopren sikkerhedsbånd
- Anatomisk sæde
- Justerbart styr (højde, dybde & vinkel)

Caddy FT kørestolsassist
EXPO-028-0x

- Standard udstyr +  
- 4 drejelige hjul
- 2 baghjul med retningsstabilisa-

tor  samt bremser

- Standard udstyr +

- 4 drejelige hjul

- 2 baghjul med retningsstabilisa-
tor samt bremser

- Standard udstyr +
- 2 drejelige forhjul & 2 faste 

baghjul
- Bremser på baghjul
- Kropsstøtte flexibel i bredde m. 

neopren sikkerhedsbånd

- Standard udstyr +
- 2 drejelige forhjul & 2 faste 

baghjul
- Bremser på baghjul
- Kropsstøtte flexibel i bredde m. 

neopren sikkerhedsbånd
- Hjælp til at løfte fra siddende til 

stående position

Caddy FT
EXPO-027-0x

Caddy EVO 150 mm
EXPO-025-0x

Caddy EVO 200mm
EXPO-026-0x

Bemærk Standardudstyr

CADDY FT
HMI: Standard/kørestolsassist

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

Størrelse Mini Maxi Maxiplus 1 2 3 XL

HMI nr. 102034/ingen 102035/102038 102036/102037 102039/102043 102040/102044 102041/102045 102042/102046

Ramme længde 79 cm  85 cm 90 cm 75 cm 80 cm 85 cm 90 cm

Ramme bredde 67 cm 74 cm 79 cm 53 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

Hølde på sæde 29-60 cm 50-80 cm 61-91 cm 17-48 cm 31-62 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


