
Nyhed Udgået

Udgåede underarmsstøtter til Crocodile.

2022-07-29  PI NR. J59  1/2

Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved, Danmark
Tlf. 79 68 58 33 
info@etac.dk 
www.etac.dk

R82 Crocodile - nye underarmsstøtter
For ekstra positionering og støttte tilbydes underarmsstøtter til Crocodile. De leveres komplet med håndtag og tilbydes 
i forskellige størrelser til både små og større brugere.

Ændringen i underarmsstøtterne består i at rørene til montering nu er firkantede istedet for runde. De monteres på 
samme måde som tidligere og er individuelt justerbare. Sidevinklingen justeres dog nu via en tandskive. 

Produktinformation
              Nyt produkt │             Erstatter produkt │              Supplement til eksisterende produkt │            Udgår │ X

Produktnavn ny vare Beskrivelse Nyt varenr. Udgået varenr.r

Underarmsstøtter inkl. håndtag, sæt str. 0+1 Til Crocodile str. 0+1, fra version 5 3186858-1 3186858
Underarmsstøtter inkl. håndtag. sæt str. 2 Til Crocodile str. 2 fra version 5 3186859-1 3186859
Underarmsstøtter inkl. håndtag, sæt str. 3 Til Crocodile str. 3 fra version 5 3186860-1 3186860

 

Indfases fra Uge 30, 2022

Nye underarmsstøtter til Crocodile.
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R82 Mustang - nye underarmsstøtter,  
bagudvendt og fremadvendt
For ekstra positionering og støttte tilbydes også underarmsstøtter til Mustang. De leveres komplet med håndtag og 
tilbydes i forskellige størrelser til både små og større brugere.

Der tilbydes to forskellige typer underarmsstøtter til Mustang. En underarmsstøtte der er fremadvendt og en der er 
bagudvendt. De to underarmsstøtter benyttes i henhold til hvordan Mustang benyttes.  

Ændringen i underarmsstøtterne består i at rørene til montering nu er firkantede istedet for runde. De monteres på 
samme måde som tidligere og er individuelt justerbare. Sidevinklingen justeres dog nu via en tandskive. 

Produktinformation
              Nyt produkt │             Erstatter produkt │              Supplement til eksisterende produkt │            Udgår │ X

Produktnavn ny vare Beskrivelse Nyt varenr. Udgået varenr.r

Underarmsstøtter, bagudvendt inkl. håndtag, sæt str. small Passer til Mustang str. 1-4 31869330-1 31869330
Underarmsstøtter, bagudvendt inkl. håndtag, sæt str. medium Passer til Mustang str. 1-4 31869340-1 31869340
Underarmsstøtter, bagudvendt inkl. håndtag, sæt str. large Passer til Mustang str. 1-4 31869345-1 31869345
Underarmsstøtter, fremadvendt inkl. håndtag, sæt str. small Passer til Mustang str. 1-4 31869310-1 31869310
Underarmsstøtter, fremadvendt inkl. håndtag, sæt str. medium Passer til Mustang str. 1-4 31869320-1 31869320
Underarmsstøtter, fremadvendt inkl. håndtag, sæt str. large Passer til Mustang str. 1-4 31869325-1 31869325

 

Indfases fra Uge 30, 2022

Nye underarmsstøtter til Mustang.


