


                          - innovativa funktioner och design

Ergonomer, terapeuter, designers och tekniker har tillsammans skapat en sulkyvagn med både bar-
net och skötaren i fokus. Ito kombinerar både enkelhet och flexibilitet men en låg vikt och en modern 
design. Vagnen har konstruerats för ett bekvämt dagligt användande utan att försaka sittergonomi och 
komfort. Ito kan lätt anpassas för att möta individuella behov tack vare ett omfattande utbud av tillbe-
hör.. Ito levereras komplett med dyna, bälte, korg och ryggförlängare. 

Ito framifrån

Ito från sidan

Tillbehör (ett urval)

Standard utrustning: 
• sitstilt
• höftstöd, justerbart
• sittdjup, justerbart
• fotstöd, justerbart
• körhandtag, justerbart
• sittdynor, mjuka, avtagbara, tvättbara
• ryggförlängare
• korg
• transportkrokar

Tillbehör: 
• grenkil  
• handbåge 
• solskydd 
• åkpåse
• vind- och regnpåse
• handbroms
• länkhjul eller fasta hjul
• huvudstöd
• bålstöd
• västsele
• riktningsspärr

Tekniska fakta: 
Storlek  small large
Sits, bredd 20-28 cm 26-34 cm
Sits, djup 22-28 cm  28-35 cm
Rygg, höjd 50 / 62 cm      58 / 72 cm
Fotstöd, höjd 14-28 cm 20-36 cm
Brukarvikt, max 25 kg 40 kg
Brukarlängd, max 120 cm 145 cm
Bredd, totalt 58,5 cm 63,5 cm
Storlek, ihopfälld 79,5x58,5x37 cm      84x64,5x37 cm
Vikt 12 kg 13 kg
Hjul 250/175 mm 250/175 mm

Material Vid tillverkning har endast giftfri färg   
 och pulverlack använts. Hela  sittdynan är  
 flamskyddad enl. standard ISO
 EN1021-1 and 1021-2. Materialet har
 även testats för biokompabilitet enl.   
 standard ISO 10993-5. Alla dynor är 
 tvättbara.

Test Ito är krocktestad och godkänd enl.   
 standard ANSI / RESNA WC / Vol. 1
 och ISO/FDIS 7176 och är också 
 godkänd av TüV  enl. standard 
 DIN EN 12182 och EN 1888.
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          korg länkhjul eller fasta hjul solskydd          åkpåse

grenkil    handbåge handbroms

Ito kan lätt fällas ihop till ett litet format som ryms i bagageluckan på en bil.

vind och regnpåse

höftstöd

sitsdjupjustering

sitstiltjustering

körhandtagsjustering

Standard utrustning
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