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 flexmobil abc     - mobilitet i flexibelt format för barn 

Flexmobil ABC är en eldriven barnrullstol för inomhusbruk framtagen för att ge god rörelsefrihet. 
Den är extremt lättkörd och stabil i alla lägen. Flexmobil ABC har drivhjulen placerade mitt under 
chassiet. Den svänger runt sin egen axel vilket gör den lämplig i miljöer med små utrymmen.  
Sitsen är framtagen för att ge barn med funktionshinder möjlighet till en god sittställning 
vid vardagens olika moment i skola/daghem, vid måltider och lekstunder. Ett brett tillbehörs 
program och lätta funktionella inställningar gör det enkelt att anpassa ABC sitsen till varje barns 
individuella behov.  

Grundutförande: 
• Flexmobil barn chassi
• Vevmanövrerad tilt
• Sits 36x40 cm
• Rygg 32x20 cm, justerbart i höjd och vinkel
• Elsitslyft
• Bredd och höjdjusterbara armstöd
• Manöverdosa med “swing away”

Tillbehör: (ett urval)
• elektrisk sitstilt
• olika sitsstorlekar
• olika ryggstorlekar
• bålstöd
• huvudstöd  
• sido - / lårstöd
• extra mjuka armstöd
• grenkil
• bricka
• hel fotplatta
• delade benstöd
• alternativa styrsätt
• omgivningskontroll

Tekniska fakta: 
Sits, storlekar   32x36, 36x40, 40x40 cm
Rygg, storlekar   28x20, 28x33, 32x20, 32x35, 32x40 
Sittdjup    17-46cm, ställbart (sits 36x40)
Sitthöjd      44-62 cm - kort. 50-75 cm - lång *
Rygg, höjd   37-54 cm, justerbart
Armstöd, storlek    30x6 cm, polyuretan med plysch 
Armstöd, höjd    0- 26 cm, justerbart
Sitstilt, manuell,      -18º till +18º   
Chassi, längd    82 cm 
Chassi, bredd    57 cm   
Tyger, färger    grön ABC, blå ABC, svart Dot
Totalvikt      85 kg
Brukarvikt, max    50 kg
Max körtid    8,5 tim 
Max hastighet    4 km/h 
Elektronik     Dynamic 
Svängradie   <96cm
*  ställdonets läge i chassit är ställbart i ett bultförband med max. +(-) 5 cm 
vilket påverkar högsta och lägsta sitthöjd.
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Vevmanövrerad tilt               Bålstöd  

               Sido -/ lårstöd       Huvudstöd Benstöd med knästoppar

grön ABC

blå ABC


