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Vi gratulerar till ert val av arbetsstol! Vi vill gärna att se till att ni blir nöjd med denna Euroflex produkt från
Eurovema Mobility AB, som är konstruerad och tillverkad i Sverige. Arbetsstolen är byggd för att tillgodose mycket
höga krav på ergonomi, sittkomfort och funktion.

Läs igenom bruksanvisningen noga för att kunna tillgodogöra er stolens alla möjligheter. Om du har några frågor
eller behöver hjälp med din produkt, kontakta i första hand din lokala leverantör eller hjälpmedelscentral.

TILLHÖRANDE DOKUMENT: Produktdatablad, servicemanual, installationsanvisningar, säkerhetsnotiser och
eventuella produktåterkallelser finns att läsa och ladda ner på www.eurovema.se

För dig med nedsatt syn: Bruksanvisningen finns PDF-format med 
förstoringsmöjligheter på: www.eurovema.se/dokument.

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sverige. Telefon: +46 371 390 100. E-post: info@eurovema.se

 INLEDNING

KONTRAINDIKATIONEN: Keine Kontraindikationen bekannt.
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PRODUKTBESKRIVNING

Euroflex Forma är en inomhusstol utformad för personer med begränsad rörlighet, som spenderar mycket tid i sin
stol. Stolen ger säkerhet och stabilitet under vardagliga aktiviteter och är lämplig för rehabilitering och
arbetsträning, såväl hemma som på arbetsplatsen. Stolen har ingen väsentlig prestanda förutom grundläggande
säkerhet.

Euroflex Forma är en arbetsstol som är avsedd för personer med begränsad rörlighet och som tillbringar mycket 
tid i sin stol. Stolen ger säkerhet, stabilitet och möjlighet till varierande ergonomiska sittställningar under 
dagliga aktiviteter och är lämplig för rehabilitering och arbetsträning, såväl hemma som på arbetsplatsen. 
Stolen har ingen väsentlig prestanda utom grundläggande säkerhet.
Hjälpmedlet kräver ingen särskild träning eller kunskap, förutom en säkerhetsgenomgång.  Det är viktigt att 
användaren, samt hälso- och sjukvårdspersonalen läser igenom och tar del av de säkerhetsföreskrifter som finns 
i bruksanvisningen.

 

Arbetsstolen är avsedd att användas på plant underlag i ett normalt inomhusklimat. Den får inte utsättas för 
vatten och andra vätskor eller kemikalier eller extremt fuktiga förhållanden.
Stolen får inte utsättas för höga temperaturer eller långvarigt intensivt solljus, och den får inte heller stå kvar i
närheten av andra värmestrålningskällor.

STOLKOMPONENTER

ELEKTRISKA UTRUSTNINGAR

Arbetsstolen kan utrustas med en styrenhet från Eurovema eller Reac. Den består av fyra enheter, en styrenhet, en
handkontroll eller en brytare, ett ställdon och en batteriladdare. Styrsystemet styr ställdonsmotorn för
säteshöjdsjustering och det har en integrerad termisk säkring som stänger av systemet vid överbelastning. För att

minimera energiförbrukningen stängs systemet automatiskt av efter 10 minuters inaktivitet. Nödstopp!  Om Reacs
styrsystem av någon anledning inte stannar efter att ha tryckt på kanalomkopplaren, kan du trycka på någon annan 
knapp för att avbryta alla rörelser.

ANVÄNDNING

 ANVÄNDNINGSMILJÖ

Arbetsstolen består av en ram med fyra hjul med bromsar, ett sitssystem och antingen en manuellt justerbar
gasfjäder eller en elektrisk drivenhet som är ansluten till styrenheten för elektrisk höjdjustering av sitssystemet.
Bakhjulen kan låsas samtidigt med en hand med ett centrallåssystem. Stolens sitssystem består av ett säte, ryggstöd
och två armstöd. Dessa delar är s.k. applied parts [1].

• Arbetsstolen tillhör till kategori A och den är avsedd användas endast inomhus och på plant underlag.
• Lyftställdonet har en arbetscykel 2 on /18 off, vilket innebär 2 minuters användning följt av 18 minuters vila.
  Motorn är inte konstruerad för kontinuerlig drift.
• Förväntad design livslängd åtta (8) år vid normal användning. Efter utgången ska stolen kasseras i enlighet med 
nationella bestämmelser.
• Stolen   levereras   som   standard   med ryggstöd och   sits.

ALLMÄNT



4

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER                                                    

• Läs igenom bruksanvisningen noga innan stolen tas i bruk.
• Stolen är inte byggd för att stå på eller att transportera en person!
• Var noga med att dra åt skruvar, vred och reglage ordentligt efter utförd justering.
• Upptäcks skador eller förändringar i stolens funktion ska serviceinstans (hjälpmedelsleverantör) genast 
kontaktas.
• Iakttag försiktighet vid justering av manuella sitsvinklingen sittandes i stolen, då det kan medföra risk för fall 
ur stolen.
• Ge akt på om skruvar eller delar blir lösa eller glappar på arbetsstolsitsen då det kan påverka säkerheten,
kontakta serviceinstans.
• Service, underhåll och andra tekniska åtgärder får endast utföras av personal auktoriserad av Eurovema 
Mobility.
• Endast originaldelar från Eurovema ska användas vid reparation.
• Vid daglig användning ska stolen kontrolleras en gång per år
•  Stolen får inte utrustas med andra tillbehör eller komponenter än vad som godkänts av Eurovema Mobility.
• Överskrid inte angiven max 140 kg brukarvikt på stolen.
• Kontrollera att stoppskruvarna är monterade vid armstöds och rygginfästningen.
• Använd inte stolen nära apparater som kan orsaka starka elektromagnetiska fält och leda till möjliga risker.
• Uttjänta och skadade batterier ska lämnas för återvinning.

SYMBOLER

   Ladding   Max. Brukarvikt

   Helt laddat                Likström

   Varning: Farlig spänning               Applikationdel Typ B

   För inomhusbruk        Läs instruktioner

   Manual                           Återvinning av elavfall
     
 
   CE-Markering          Klass II utrustning

   Arbetscykel     Förbjudet att stiga upp på stolen

   Varningssymbol                Allmänt påbud

 Växelström

thgiew resu xaM egrahc laniF

Fully loaded                                                    Direct current

  Warning: Dangerous voltage  Type B applied part

  Indoor use  Follow instruction for use

  Operating instructions  Please do not  dispose of any electrical 
    equipment in your bin.

 
  CE-marking  Class II equipment

   Duty cycle  Stepping Phohibitet  

  General warning sign  General mandatory action sign

  Alternating Current

nng gggg gg gggggggggggggggg gggggggggg sisiisisisisisisssississss gngggngngngngggggngnnnngngngggggnnnngnggggggnngngggnnngggggnngggggnnnngnggngnnnngnggggnnnnggggnnngggnngggggnngggggggggggg orrrrrrrrrrrrrrrorrrrrrryyyyyyy yyyyy yyyyy yyy acaaacaccacaaaaccaaaaccaacccaaaaaccaaaaacccaaaaacctitiititititttttiititiioonooooooooooooooooooooooooooooooo

Denna symbol varnar för situationer där
det kan uppstå säkerhetsrisker!

evmvj
Stämpel
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Om arbetsstolen används mycket bör den kontrolleras en gång per år. Detta för att säkerställa att funktionen och
säkerheten på arbetsstolsitsen bibehålls under hela dess livslängd. Vid behov av service kontaktas i första hand
den lokala Hjälpmedelscentralen.

Vi lämnar 3 års garanti på våra produkter för tillverkningsfel/skada. Undantag för klädsel, hjul och batterier där
vi lämnar 1 års garanti. Normalt slitage ligger inte till grund för godkänd garanti. Vi rekommenderar våra kunder
att använda produkten i enlighet med bruksanvisningen. Eurovema Mobility AB påtar sig inget ansvar för
skador på produkten eller skada på användaren på grund av:
- transportskada
- missbruk eller felaktig användning
- normalt slitage
- användning av ej original reservdelar eller tillbehör
- justeringar eller underhåll gjorda av obehöriga personer
 Eurovema Mobility AB förbehåller sig rätten att göra produktändringar utan föregående meddelande.

RENGÖRING

Överdrag och stoppning: Vanlig rengöring, tvätta av rullstolens ytor med en lätt fuktad trasa eller borste
doppad i ett milt regöringsmedel och ljummet vatten. Torka av överblivet vatten/ tvättmedelsrester med en ren
och torr trasa. Upprepa denna procedur vid svåra fläckar eller smuts. Vid behov kan överdraget maskintvättas i 60°
Celsius.

Metall- och plastdelar: För vanlig rengöring, är det bäst att använda en lätt fuktad trasa eller tvättsvamp
doppad i ett milt rengöringsmedel och ljummet vatten. Tvätta av ytorna och torka av metall- och plastytorna med
en ren och mjuk trasa. Eftertorka vid behov ytorna med ett pH neutralt desinfektionsmedel. Använd aldrig
lösningsmedel eller slipande köksrengöringsmedel eller andra aggressiva kemikaliska renar- eller
rengöringsvätskor. Dessa kommer att skada ytan och strukturen på materialet.

Desinficering                                                                                                                                                                                                                     

Klädsel: Maskintvätt vid 74 grader Celsius, minimum.                                                                                                 
Metall- och plastytor: Spruta stolen med kommersiella desinfektionsmedel för produkter gjorda av plast / 
metall eller etanol i en koncentration mellan 70-80%. Rengör noggrant alla delar med en steril mjuk trasa.

OBS! Skadliga produkter. Desinfektionsmedel får användas endast av auktoriserad personal.
Alla delar av rullstolen kan tvättas av med desinfektionsmedel.

    Hinweis! Verwenden Sie keinesfalls einen Hochdruck- oder Dampfreiniger.

LAGERUNG

The work chair should be stored in dry, room temperature environment. Avoid wheelchair is
subjected to extreme heat, extreme cold and intense sun. Metal surfaces can become very hot if they
have been exposed to sunshine or radiated heat. The work chair should allowed to reach room
temperature before use. The chair should not be exposed to water, other liquids or chemicals.

 BATTERIES

Der Arbeitsstuhl muss in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur gelagert werden. Vermeiden Sie extreme
Hitze, extreme Kälte und intensive Sonneneinstrahlung. Die Metalloberflächen können bei Einwirkung von Sonnen-
oder Wärmeeinstrahlung sehr heiß werden. Bei Gebrauch sollte der Stuhl Raumtemperatur haben. Der Stuhl darf
weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien ausgesetzt werden.

Die Batterien müssen stets geladen sein (wöchentlich). Die Batterien müssen jedesmal geladen werden, wenn der
Stuhl für mehr als 1 Stunde verwendet wird. Selbst wenn der Stuhl eingelagert ist, müssen die Battern einmal pro
Monat geladen werden, um ein Entladen und Beschädigen der Batterien zu vermeiden.

Der Arbeitsstuhl muss in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur gelagert werden. Vermeiden Sie extreme
Hitze, extreme Kälte und intensive Sonneneinstrahlung. Die Metalloberflächen können bei Einwirkung von Sonnen-
oder Wärmeeinstrahlung sehr heiß werden. Bei Gebrauch sollte der Stuhl Raumtemperatur haben. Der Stuhl darf
weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien ausgesetzt werden.

Die Batterien müssen stets geladen sein (wöchentlich). Die Batterien müssen jedesmal geladen werden, wenn der
Stuhl für mehr als 1 Stunde verwendet wird. Selbst wenn der Stuhl eingelagert ist, müssen die Battern einmal pro
Monat geladen werden, um ein Entladen und Beschädigen der Batterien zu vermeiden.

Stuhl für mehr als 1 Stunde verwendet wird. Selbst wenn der Stuhl eingelagert ist, müssen die Battern einmal pro
Monat geladen werden, um ein Entladen und Beschädigen der Batterien zu vermeiden.
Stuhl für mehr als 1 Stunde verwendet wird. Selbst wenn der Stuhl eingelagert ist, müssen die Battern einmal pro
Monat geladen werden, um ein Entladen und Beschädigen der Batterien zu vermeiden.
Stuhl für mehr als 1 Stunde verwendet wird. Selbst wenn der Stuhl eingelagert ist, müssen die Battern einmal pro
Monat geladen werden, um ein Entladen und Beschädigen der Batterien zu vermeiden.

OBS! Använd aldrig högtrycks- eller ångrengöring. Detta kan skada materialets yta och struktur 
samt elektroniken.

Om stolen ska förvaras under en längre period utan att användas (en månad eller
mer) bör den förvaras i ett rent, fuktfritt rums tempererat utrymme. Batterierna bör laddas en gång i månaden för att
ej tömmas till den kritiska nivån då laddaren ej längre startar laddningen.

FÖRVARING

För att erhålla batteriernas fulla prestanda så länge som möjligt är det viktigt att de laddas regelbundet. Avbryt ej
laddningen innan den är färdig. Ladda ej i trånga oventilerade utrymmen p.g.a. risk för gasbildning.

Nothalt! Sollte das Reac-System aus irgendeinem Grund nach Drücken des Kanalschalters nicht anhalten, können Sie 
jeden anderen beliebigen Schalter drücken, um sämtliche Bewegungen zu stoppen.

BATTERIER

UNDERHÅLL OCH GARANTI
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TILLVERKNINGSETIKETT

Finns på baksidan av ramen

 1. Tillverkare

 2. Produktbenämning

 3. Artikelnummer

 4. Serienummer och tillverkningsdatum

 5. Klass II Utrustning

 6. Arbetscykel

 7. IP-klass

 8. Laddare ingångs effekt

 9.  Inomhus

10. Läs instruktioner

11. Max brukarvikt

12. Återvinning av el avfall

13. CE-märkning

14. Streckkod

CE-MÄRKNING

SS-EN 1335-2:2009, Kontorsmöbler - Arbetsstolar
SS-EN 1335-3:2009, Kontorsmöbler - Arbetsstolar
SS-EN 60601-1:2012 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
SS-EN 60601-1-2:2014 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, EMC
EN 1021-1&2:2014  Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler



Eurovema Mobility AB
Workchair Forma Coxit     
Art.no 84040000

98kg

 

MAX LOAD

Duty Cycle: 2min ON/ 18min OFF
IPX4 In: 230Vac/50-60Hz/max 0,70A

1
2
3
4
5

14

6   7      8 9   10  11   12   13
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1      2

3      4

           5

ÖVERSIKT AV SITTSYSTEM

1. Forma 2. SitRite 3. Barn ABC 4. Basic 5. Coxit-sits

Euroflex sittsystem är utformat för att ge optimal sittkomfort för användaren. Den mjuk stoppade sittkudden finns i
olika storlekar och ger en optimal sittkomfort och stöd till användaren. Tyget är tillverkad av smutsresistent och
maskintvättbar polyester.
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2 3

UPPACKNING OCH MONTERING

- Öppna förpackningen och kontrollera att ingen transportskada har skett.
- Kontrollera även att leveransen stämmer överens med beställningen.

Om stolen är levererad med ryggstöd och armstöd omonterade: 

Tryck in fjäderkulan och för in ryggstolpen (Bild 1). Drag åt vredet (Bild 2) och skruva åt säkerhetsskruven bakom
ryggstolpe (3).

Forma och Classic ryggstöd: För in ryggstolpen och montera en stoppskruv på rören som visas i (Bild 4 och 5).

Kontrollera före första användning att,

-alla vreden och skruvar är åtdragna.
-batteriet är fulladdat
-testa bromsfunktionen

                                                                                                                                                                                                                                                           

1

4 5
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ÖVERSIKT AV SITSFUNKTIONER

1) Ryggstöd

2) Armstöd

3) Sits

4) Breddjustering för armstödet

5) Höjdinställning för sitsen

6) Höjdinställning för armstödet

7) Höjdinställning för ryggstödet

8) Inställning av ryggstödsvinkel

9) Inställning av sitssvinkel

6

5

3

2

1

4

7

79

8



10

1

2

1

INSTÄLLNING AV SITTDJUP

För att justera sittdjupet med ryggstödet används ratten eller vredet (1). Lossa vredet eller ratten genom att vrida
den ett halvt varv moturs. Justera in önskat sittdjup genom att föra ryggstödet framåt eller bakåt. Vrid vreden eller
ratten till sitt ursprungsläge för att låsa.

INSTÄLLNING AV RYGGSTÖDSVINKEL

Forma, Multi-rygg: För att justera vinkeln på ryggstödsplattan används spaken (2).  Lossa spaken genom att
vrida den ett halvt varv moturs. Justera in önskad vinkel och lås genom att föra tillbaka spaken till sitt
ursprungsläge.
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INSTÄLLNING AV RYGGSTÖDSHÖJD

Lossa spaken (1) genom att vrida den ett halvt varv moturs. Justera till önskad höjd och lås genom att vrida den ett 
halvt varv medurs.

.Lossa ratten (2) genom att vrida den ett halvt varv moturs. Justera till önskad höjd och lås genom att vrida den ett 

halvt varv medurs.

 Lossa spaken (3) genom att vrida den ett halvt varv moturs. Justera till önskad höjd och lås genom att vrida den 

ett halvt varv medurs.

1

2

3
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1

INSTÄLLNING AV SITSVINKEL MANUELL

Sitsvinkeln är möjlig att justera framåt 0º till -20º. För att justera vinkeln, lossa spaken

(1) Lyft upp sitsplattan. Justera till önskad vinkel och lås genom att vrida spaken till sin ursprungliga
position.

                              OBS! fallrisk

När spaken (1) lossas är sitsvinkelmekanismen i lös tillstånd och sitsen kan plötsligt tilta framåt om någon sitter på
stolen. Var försiktig när du ställer in sätesvinkeln.

     Varning klämrisk!
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R
EA
C

ÖVERSIKT AV SITSTILTAR

Sitsvinkeln kan justeras elektriskt med en fjärrkontroll (bild 1) eller med en vev (bild 2), en gasfjäder (bild 3) eller
med en vantskruv (bild 4).

- Den elektriska inställningen via ställdon (bild 1a). Tryck pil upp eller ner på fjärrkontrollen för att ändra sitsvinkel.
- Justeringen med vev görs via en ratt (2a). Vrid ratten medurs eller moturs för att ändra sitsvinkel.
- Justeringen med gasfjäder görs via vippreglaget som ligger under höger eller (valfritt) under vänster armstöd.
Dra vippreglaget (3a) uppåt för att justera justera sitsvinkel och släpp reglaget vid önskat läge.
- Vantskruv, önskad sitsvinkel justeras från mitten med hjälp av en skiftnyckel (4a).

1   1a           2       2a

 3        4     4b

3a
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INSTÄLLNING AV ARMSTÖD

HÖJDJUSTERING
Lossa ratten (7) eller skruv (8) och ställ in önskad höjd. Dra åt ratten/skruven.

Lossa på ratten (12) och ställ in önskad bredd. Dra åt ratten.

7       8

10

12

Tryck/dra på knapp/spaken (10).

FÄLLBAR ARMSTÖD - INSTÄLLNING

ARMSTÖD - BREDDJUSTERING

evmvj
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INSTÄLLNING AV FOT- OCH BENSTÖD

Det finns två varianter av fotstöd: hel (13) och delad (14). Går att få som tillval.

Inställningar:                                                                                                Inställningar: 

15) benvinkel                                                                                              18) höjd
16) höjd                                                                                                        19) fotvinkel
17) vinkel på fotplattan                                                                           20) fäll upp

15   16    18    19    
       

17          20    
   

13       14   
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INSTÄLLNING AV SITTHÖJD - FJÄRRKONTROLL

Om stolen är utrustad med en elektrisk fjärrkontroll används den medföljande knappsatsen för att justera
sitthöjden. Tryck på knappen (1) för att öka sitthöjden. Tryck på knappen (2) för att minska sitthöjden. Släpp
knappen när önskad sitthöjd erhållits. Fjärrkontrollen kan placeras på höger eller vänster sida.

 INSTÄLLNING AV SITTHÖJD - SPAK

Stol med monterad rotation: Dra i spaken för önskad höjd. Stol utan rotation: Tryck på spaken för

önskad höjd.

STOL MED ROTATION

Vid rotation skall stolen vara bromsad! För låsspaken nedåt (4) för att bromsa stolen. För låsspaken (4) uppåt 

för att frigöra bromsen. Skjut rotationsspaken (5) uppåt, sitsen kan nu roteras 180 grader. Sitsen kan låsas i fem 
fasta lägen. För rotationsspaken nedåt för att låsa i rätt läge.

1

2

4              5    
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1

2

Är stolen utrustad med vippbrytare, dras vippan i

brytaren uppåt (1) respektive nedåt (2) för att ändra
sitthöjden. Vid fler funktioner används två vippbrytare
under samma armstöd.

Är stolen utrustad med en gasfjäderreglerad höjdinställning, dras
vajerreglaget uppåt (3) samtidigt som man reser upp överkroppen
från sitsen för att ändra sitthöjden uppåt. För nedåt dras reglaget
försiktigt uppåt samtidigt som man sitter kvar i stolen och tar stöd
med båda benen mot golvet. Vid fler funktioner finns ett vajer
reglage placerad på var sitt sida under armstöd.

INSTÄLLNING AV SITTHÖJD - ELEKTRISK BRYTARE

INSTÄLLNING AV SITTHÖJD - GASFJÄDER

3

LADDING AV BATTERIER

För att erhålla batteriets fulla prestanda så länge som möjligt är det viktigt att det laddas regelbundet. Oftast räcker det 
att ladda batteriet en gång per vecka, helst under dagtid när stolen inte används. Avbryt ej laddningen innan den är 
färdig. Laddning kan ske inomhus i bostaden utan problem.
Vid förvaring bör batteriet laddas cirka en gång i månaden för att ej tömmas till den kritiska nivån då laddaren ej längre 
startar laddningen. Lämna ej laddningen på långa perioder utan avbrott då detta ej är bra för batteriet. Låt
ej heller laddkontakten (2) sitta kvar i uttag (4) efter avslutad laddning. Då fungerar ej de elektriska sitsfunktionerna!

1. Anslut laddkontakten (2) till uttaget (4) på stolen. Dioden (3) på framsidan av väggkontakt lyser grönt.
2. Anslut laddarens väggkontakt (1) till 220V vägguttag. Dioden (3) på framsidan av väggkontakt börjar lysa rött.
3. När laddningen är klar lyser dioden på framsidan av väggkontakt (3) grönt.
4. Tag ur väggkontakten (1) först och sedan laddkontakt (2) ur uttag (4)





 

3

2

4
1
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P

P

P

P
P

P

P

1                                                           2

3 4

1          2

FOTRING

Fotringen är monterad med fyra skruvar i modell 1 och två skruvar i modell 2 i främre delen i chassit. Fotringen är
uppfällbar för att underlätta förflyttning. Fotringen är inte standard på Coxit, men går att få som tillval.

PARKERINGS- OCH HJULBROMS

Bromsning: Tryck eller dra på spaken (1, 2) framåt tills bakre hjulen låses.                                      
Bromsfrigöring: Tryck eller dra på spaken bakåt tills bakre hjulen låses upp.                                  
Fyrhjulsbroms med sitsspak: Lyft upp spaken (3) för att låsa hjulen. Tryck ner spaken för att 
frigöra bromsen. Länkhjul med broms: Tryck ner pedalen (4) för att låsa och släpp upp 
pedalen för att frigöra bromsen.
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COXIT-SITS

Arthrodes- / Coxitsitsen har sittflikar som kan anpassas individuellt. Stolar med ett Coxit-säte erbjuder optimala
inställningsalternativ för personer med höft- och knäproblem. Sätet är lämpligt för personer med styva leder,
amputerade ben eller för höft opererade personer med och när en öppen höftvinkel krävs för ett ben eller båda
benen.

Coxit-flikarna kan justeras med hjälp av rattar som ligger (1) under flikarna på framsidan av sitsen.

Arthrodesstolen Forma har en bredd på 45 cm och ett djup på 45 cm.

Sitsflikarna har en bredd på 22 cm och en längd på 15 cm. Flikvinkeln kan ställas in 22 ° uppåt och 32 ° nedåt. Coxit-
stolar har inte en fotring som standard.

1

Sitsdyna        Ryggdyna
skum kvalitet: CMHR44049                                                     skum kvalitet: CMHR50110
densitet: 49 kg/m                                                                       densitet: 49 kg/m3

tjocklek : 50 mm                                                                          tjocklek: 30-40 mm
tryckhållfasthet: 2,36 kPa                                                         tryckhållfasthet: 1,64 kPa
överdrag: 100% polyester                                                       överdrag: 100% polyester

Armstödsdyna, låg                                                 Armstödsdyna, mjuk
skum kvalite: CMHR35034                                                        skum kvalite: CMHR35034
densitet: 45 kg/m3 densitet: 100 kg/m3

tjocklek: 40 mm                                                                            tjockleck: 20 mm
tryckhållfasthet: 1,9 kPa                                                            tryckhållfasthet: 6-10 kPa
överdrag: konstläder                                                                  överdrag: konstläder

material: stålrör
beläggning: pulverlackad
korrosissionskydd: fukt- och kemikalieresistent

STOPPNING ARMSTÖD, SITS OCH RYGG

RAM YTBEHANDLING



TEKNISKA FAKTA SITTSYSTEM SitRite

Klass Arbetsstol                           ISO 180903
Chassi, bredd                               57 cm
Chassi, längd                                61 cm
Totalvikt                                        20 kg (gas), 28 kg (el)
Brukarvikt, max                           140 kg
Broms                                            Chassi-/sittmonterad
Hjulstorlek                                    100 mm
Sittbredd (mellan armstöden)  38-52 cm
Sitthöjd, gas (ovanpå sits)         Gas 45-61 cm, 47-67 cm
Sitthöjd, el (sitsens ovan)          El 180mm 40-58 cm + 3 cm
                                                       El 250mm 45-70 cm +3 cm
                                                       steglöst inställbar

Sits, (bredd*djup)                       40x40, 40x45, 45x45, 45x50,
                                                       50x50 cm

Sits, yttermått (bredd*djup)     43x43, 43x48, 48x48, 48x53,
                                                       53x53 cm

Sittdjup                                         Ställbart
Tilt, vantskruv                              14º fram. 19º bak
Tilt, vev                                         14º fram. 19º bak
Tilt, gaskolv                                  20º fram. 10º bak
Tilt, elektrisk                                16º fram. 18º bak
Ryggstöd, höjd                            37-62 cm
Rygg, yttermått (bredd*höjd)  37x43, 42x45, 47x47 cm
Klädsel                                          Svart Atlantic
Armstöd, höjd                             19-25 cm, Ställbart
Armstödsplatta                           31x8 cm
Batteri                                          1st 12V/3,2A

TEKNISKA FAKTA SITTSYSTEM SitRite ABC:

Klass                                              Arbetsstol - ISO 180903
Sitsstorlekar, BxD                       29x32, 32x36, 36x40, 40x40,
                                                       40x45, 45x45 cm

Sittdjup                                         37-39 cm, ställbart
Sitthöjd, gas, standard               45-61 +3 cm
Långt ställdon                              50-70 +2 cm
Extra kort ställdon, gas              41-49 +2 cm
Sitthöjd, el                                    47-67 cm - kort,
                                                       45-70 cm - lång*

Ryggstöd, storlek, BxH               30x37, 37x43 cm låsbar
Ryggstödshöjd                             37-54 cm, ställbart
Armstöd, höjd                              14-27 cm, ställbart
Armstöd, platta, storlek             Comfort 30 cm
Sitstilt, el, framåt-bakåt             -16º till 14º
Totallängd - chassi                      61 cm
Totalbredd - chassi                     57 cm
Totalvikt                                       20 kg - gas, 28 kg - el
Max brukarvikt                            80 kg - gas. 80 kg - el
Batteri - elstol                              12V/3,2A - 1st/stol
Klädsel, färg                                 Svart Atlantic

* Ställdonets läge i chassit är inställbart genom att lossa ett
skruvförband, vilket påverkar högsta och lägsta sitthöjd.
Läget går att justera nedåt ca 3cm och uppåt 10 cm.

Armstöd, platta, storlek                                             Comfort
30 cm
Sitstilt, el, framåt-bakåt                                             -16º till
14º
Totallängd - chassi                                                      61 cm
Totalbredd - chassi                                                      57 cm
Totalvikt                                                                         20 kg -
gas, 28 kg - el
Max brukarvikt                                                             80 kg -
gas. 80 kg - el
Batteri - elstol                                                               12V/3A -
1st/stol
Klädsel, färg                                                                   svart

* Ställdonets läge i chassit är inställbart genom att lossa
ett skruvförband, vilket påverkar högsta och lägsta
sitthöjd. Läget går att justera nedåt ca 3cm och uppåt 10
cm. Steglöst inställbar

TEKNISKA FAKTA SITTSYSTEM Forma

Klass Arbetsstol                                  ISO 180903  
Sitsstorlekar, BxD                               40x40, 40x45, 45x45,               
5                                                            50x50                                                                                                         
Sittbred (mellan armstöden)           38-52 cm                                               
Sittdjup                                                40-59 cm, ställbart
Sitthöjd, gas                                        44-60 - std 
                                                              49-69 - lång                  
Sitthöjd, el                                           41-58 cm +3 cm- kort
                                                              49-74 cm +3 cm- lång*
Ryggstöd, storlek, BxH                      37x23, 37x48,
                                                              37x46cm
Ryggstödshöjd                                    21-58 cm, ställbart
Nackstöd, storlek                               28x8 cm
Armstöd, höjd                                     0-26 cm, ställbart
Armstöd, platta, storlek                    31x8                                                     
Sitsvinkling, gaskolv                           20º fram 10º bak
Sitsvinkling, elektrisk                         20º fram 17º bak
Totallängd - chassi                             61 cm
Totalbredd - chassi                            57 cm
Hjulstorlek                                           100 mm
Totalvikt                                               20 kg - gas, 28 kg - el
Max brukarvikt                                   140 kg gas, 140 kg el
Batteri - elstol                                     12V/3,2A - 1st/stol
Klädsel, färger                                     Svart Atlantic

*Ställdonets läge i chassit är inställbart genom att lossa ett
skruvförband, vilket påverkar högsta och lägsta sitthöjd. Läget
går att justera nedåt ca 3cm och uppåt 10 cm, detta gäller
endast elektriskt ställdon.

* Ställdonets läge i chassit är inställbart genom att lossa ett
skruvförband, vilket påverkar högsta och lägsta sitthöjd. Läget
går att justera nedåt ca 3cm och uppåt 10 cm. Steglöst
inställbar

20

TEKNISKA FAKTA ARBETSSTOL

TEKNISKA FAKTA SITTSYSTEM Classic

Klass  Arbetsstol                                  ISO 180903
Sitsstorlekar, BxD                                40x40, 40x46, 46x46,
                                                               49x51
Sittdjup                                                 37-49 cm, ställbart
Sitthöjd, gas                                         45-61 - std +3 cm
                                                               47-67 - lång +7 cm
                                                               40-48 - extra kort +3 cm
Sitthöjd, el                                            40-58 cm +3 cm- kort
                                                               45-70 cm +3 cm- lång*
Ryggstöd, storlek, BxH                       36x30, 40x30, 35x44,
                                                               40x44cm
Ryggstödshöjd                                    37-54 cm, ställbart
Armstöd, höjd                                     0-26 cm, ställbart
Armstöd, platta, storlek                    30x6 cm, polyuretan med
                                                               plysch ilägg
Sitsvinkling, manuell, framåt            0º till 20º
Totallängd - chassi                              61 cm
Totalbredd - chassi                             57 cm
Totalvikt                                               20 kg - gas, 28 kg - el
Max brukarvikt                                    140 kg gas, 140 kg el
Batteri - elstol                                      12V/3,2A - 1st/stol
Nackstöd, storlek                                25x8 cm
Klädsel, färger                                     Svart Atlantic

Steglöst inställbar
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Leverantör / Hjälpmedelscentral

Tillverkare:

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel. +46 (0) 371 390 100

www.eurovema.se
info@eurovema.se
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