
Mobility for everyone

 

Arbetsstol EXL
EXL är en arbetsstol som är speciellt utvecklad för mycket storväxta och tunga personer 

med funktionshinder. EXL-stolen är byggd för att klara vikter upp till 260 kg.

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne



EXL

Chassi XL är extraförstärkt med dubbla lyftdon och har lättrullande hjul för smidig 
förflyttning. Ett generöst utrymme mellan hjulen gör det enklare att stiga i och ur 
stolen samtidigt som det skapar möjlighet att sparka sig fram. Höj- och sänkning sker 
antingen med ett elektriskt lyftställdon eller manuell gaskolv. Elvarianten har alltid 
elbroms med låsning på 4 hjul, medan den manuella varianten bromsar genom låsning 
på bakhjulen. 

CHASSI
EXL

SITTSYSTEM
EXL

EXLsitsen är utrustad med extraförstärkt sittkryss med ryggen är förankrad med dubbla 

rör för att garantera hög stabilitet. Sitsen är ställbar i 3 graders vinkel framåt och bakåt. 

Både sits och rygg finns i flera storlekar.

Klass      Arbetsstol - ISO 180903 

Chassi, bredd     85 cm

Chassi, längd      71 cm

Totalvikt      51 kg

Brukarvikt, max EL     260 kg

Brukarvikt, max Gas     170 kg 2x400N

      260 kg 2x500N

Broms Spakbroms/elbroms 

Hjulstorlek 100 mm

Sits (bredd x djup)    60x45, 60x50, 70x50, 70x55  cm

Sittbredd (mellan armstöden)   55-89 cm

Sitthöjd, el (höjd till sitsens undersida)*   36-52 cm, 44-68 cm

Sitthöjd, Gas (höjd till sitsens undersida)*  40-55 cm, 46-66 cm

Sittdjup     3653 cm, 4469cm

Sitsvinkling     -3º till +3º

Ryggstöd höjd, ställbart    35-45 cm

Rygg (bredd x höjd)    55x35 cm, 65x35 cm

Klädsel     Svart Atlantic

Armstöd höjd, justerbart    8-26 cm

Armstödsplatta    40x8x5 cm

* Ställdonets läge i chassit är inställbart genom att lossa ett skruvförband. vilket påverkar högsta och lägsta 
sitthöjd. Läget går att justera uppåt i steg om 1 cm upp till +7 cm.

Sitthöjd justeras med hjälp av gas eller el där båda varianterna finns som hög respektive låg sitthöjd. Båda är 
uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen “låg, hög”.
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