
R82 High-low:xo – Nye varenumre
Vores populære High-Low:xo stel med gas får nye varenumre. Det gør de, da vi efter kundeønsker har foretaget 
ændringer på stellet. Højdejusteringen/sædehejset, som tidligere var placeret på kørebøjlen er blevet ændret til en 
fodpedal nederst på stellet.

Ny

Ligeledes har vores High-low:xo udestel med el fået nye varenumre. Disse er ikke længere udstyret med bremser på 
kørebøjlen og har således nu kun fodbremser. Vores High-low:xo indestel med el forbliver uændret.

 
High-low:xo stellene bibeholder deres gode og velkendte features:

Højdejustering
Højden kan justeres fra gulv 
til bordhøjde. Stellene leveres 
med enten gas eller el til 
højde- justering.

Fast montering eller 
adapter
En adapter gør montering af 
sædet simpel og sikker og 
gør det nemt at skifte til et 
andet sæde. Større sæder 
kan monteres direkte på  
High-low:xo.

Vinkling af sædebasen
High-low:xo kan vinkles i et in-
terval fra -10° til 30°, Vinklin-
gen hjælper til at positionere 
bruger og til at opretholde en 
opret position af hoved og 
truncus. Ydermere kan vin-
klingen hjælpe til at forbedre 
arbejdsstillingen for hjælper. 

Sikker transport
High-low:xo udestel overhold-
er ISO 7176-19, transport af 
børn i motorkøretøjer. High-
low:xo udestel kan benyttes 
med sædesystemer der 
overholder ISO 16840-4.
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Produktnavn ny vare Beskrivelse Nyt Varenr. Nyt HMI nr.

High-low:xo, str. 1, m. gas, indestel Sort, 125 mm hjul,løft fodpedal,tilt f. skubbebøjle, x:p 1-2 3189010512 133635

High-low:xo, str. 2, m. gas, indestel Sort, 125 mm hjul,løft fodpedal,tilt f. skubbebøjle, x:p 3 3189020512 133636

High-low:xo, str. 1, m. gas, udestel Sort, 7"/12" massive hjul,løft pedal/tilt for skubbebøjle, x:p 
1-2  3189110112 133638

High-low:xo, str. 2, m. gas, udestel Sort, 7"/12" massive hjul,løft pedal/tilt for skubbebøjle, x:p 3  3189120112 133639

High-low:xo, str. 1, m. el, udestel Sort, 7"/12" massive hjul,fodbremse/tilt for skubbebøjle, x:p 
1-2 3189110132 133641

High-low:xo, str. 2, m. el, udestel Sort, 7"/12" massive hjul,fodbremse/tilt for skubbebøjle, x:p 3 3189120132 133642
 

Indføres fra Uge 40, 2022

Produktnavn udgående vare Beskrivelse Udgående 
Varenr.

Udgående  
HMI nr.

High-low:xo, str. 1, m. gas, indestel Sort, 125 mm hjul, løft/tilt for skubbebøjle, x:p 1-2 3189010522 131978

High-low:xo, str. 2, m. gas, indestel Sort, 125 mm hjul, løft/tilt for skubbebøjle, x:p 3 3189020522 131981

High-low:xo, str. 1, m. gas, udestel Sort, 7"/12" massive hjul, løft/tilt for skubbebøjle, x:p 1-2  3189110212 131993

High-low:xo, str. 1, m. el, udestel Sort, 7"/12" massive hjul, løft/tilt via el. inkl. fodbremse og 
håndbremse på kørebøjle, x:p 1-2 3189110232 131996

High-low:xo, str. 2, m. el, udestel Sort, 7"/12" massive hjul, løft/tilt via el. inkl. fodbremse og 
håndbremse på kørebøjle, x:p 3 3189120232 131999

 

Udgår fra Uge 40, 2022

Produktnavn Forbliver uændret Beskrivelse Varenr. HMI nr.

High-low:xo, str. 1, m. el, indestel Sort, 125 mm hjul, løft/tilt via el, inkl. fodbremse og hånd-
bremse på kørebøjle, x:p 1-2 3189010532 131984

High-low:xo, str. 2, m. el, indestel Sort, 125 mm hjul, løft/tilt via el, inkl. fodbremse og hånd-
bremse på kørebøjle, x:p 3 3189020532 131987

High-low:xo, str. 3, m. el, indestel Sort, 125 mm hjul, løft/tilt via el, inkl. fodbremse og hånd-
bremse på kørebøjle, x:p 4 3189030532 131990

 

Denne vare forbliver uændret: 
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