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Convaid Rodeo
Tilt-in-space klapvogn der yder
effektiv trykaflastning og støtte

Convaid Rodeo
Convaid Rodeo er en populær tilt-in-space
klapvogn, der tilbyder op til 45° justerbart tilt for
effektiv trykaflastning og støtte for overkroppen.
Den lette vægt, den robuste konstruktion og de
mange indstillingsmuligheder, gør den meget
behagelig og fleksibel for både bruger og hjælper.
Rodeo egner sig til de store børn og fås i to
størrelser. Den er udført i tidløst og praktisk
design med sølvgråt stel og sort betræk, der
nemt kan tages af og vaskes.

Rodeo er her vist
med diverse tilbehør
35/40 cm

28-41/33-46 cm

Op til 45° justerbart tilt og 90°
til 110° rygvinkling giver rig mulighed fortrykaflastning og støtte.

Convaid Rodeo

61/63 cm

max. 46/77 kg

Den justerbare sædedybde og
tilbehørsprogrammet, gør at
stolen kan vokse med barnet.

Letvægtsstel kombineret med høj
brugervægt - helt op til 77 kg.

Individuel indstilling af sæde og
ryg støtter brugeren, der har brug
for ro/støtte.

Convaid | a part of Etac
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Bestilling

RD14

RD16

Varenr.

31C302310

31C303310

HMI-nr.

108600

108601

Mål

RD14

RD16

Sædebredde

35,5 cm

40,5 cm

28 - 41 cm

33 - 46 cm

61 cm

63,5 cm

90° til 110°

90° til 110°

5° til 45°

5° til 45°

Sædedybde
Ryglænshøjde
Rygvinkel
Tilt
Længde
Bredde
Underbenslængde
Længde sammenklappet
Bredde sammenklappet
Højde sammenklappet
Total vægt

89 cm

91,5 cm

63,5 cm

68,5 cm

28 - 41 cm

30 - 46 cm

86 cm

101,5 cm

63,5 cm

68,5 cm

46 cm

46 cm

16 kg

17 kg

Max belastning

45,5 kg

77 kg

Max belastning ved transport

45,5 kg

63,5 kg

Rodeo som standard
Sædeenhed

2 størrelser. Bredde- og højdejusterbar. Sæde- og rygtilt

Hynder

Sort stof, flammesikre og vaskbare

Stel

Foldbart, aluminiumsstel

Fodstøtte

Højde- og vinkelregulerbar

Forhjul

7,5” massive dæk. Retningslås

Baghjul

11,5” massive dæk

Bremser

Centralbremse

Skubbebøjle

Højde-/Vinkelregulerbar

Tilbehør

Hoftesele

Tilbehør (Se hele udvalget på www.etac.dk)
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[01] Kaleche. [02] Rygforlænger/Hovedstøtte. [03] Hovedstøttepude. [04] 3-punktssele. [05] Hsele. [06] Sædeformindsker. [07] Kropsstøtte. [08] fodseler. [09] Fodstøtteforlænger (5 cm). [10]
Højdejusterbare og opklappelige armlæn. [11] Tipsikring. [12] Bord (skal monteres sammen med
armlæn). [13] Transportbeslag. [14] Varekurv eller Varekurv for medicinsk udstyr.
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“Alle mennesker bør have mulighed for at leve et frit og uafhængigt liv, at
kunne forfølge deres drømme, uanset fysiske forudsætninger.”
For seneste nyheder og løbende produktopdateringer - besøg www.etac.dk
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