
Etac M100
En rullstol skapad med känsla 
och omtanke – in i minsta detalj.



Etac M100
Etac M100 är rullstolen med oslagbar komfort och trygghet; den polstrade klädseln ger 
ett angenämt och skönt sittande och fyrkantskrysset ger extra stabilitet vid användandet. 
Smarta variationsmöjligheter med få inställningar gör rullstolen lätt att anpassa efter varje 
individ.

Detaljer
Höjdjusterbar
Sitsen är justerbar i höjd mellan 38 cm och 
52.5 cm och kan ställas in i horisontellt eller 
lätt vinklat läge.

Enkel sidoförflyttning
För att underlätta sidoförflyttning är 
bromsspakarna vikbara.

Trygg transport i bil
M100 kan spännas fast direkt i ramen. Det 
behövs inga extra tillbehör.

Stort utbud av tillbehör
För att säkerställa en perfekt passform finns 
en mängd olika alternativ av tillbehör.

Lätt att använda, köra och hantera
Förutom justerbar rygg och justerbara arm- och fotstöd 
har M100 flera genomtänkta funktioner; enkel att lyfta 
i de låsbara benstöden, körhandtag som kan justeras 
oberoende av sitthöjden och fällbara bromshandtag 
som underlättar vid sidoöverflyttning. 

M100 är helt enkelt en modern rullstol som är lätt  
att använda, köra och hantera.
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Chassi
Aluminium och stålrör. Hopfällbart.

Broms
Knäledsbroms.

Körhandtag
Höjdreglerbara i fem fasta lägen.

Ryggstöd
37.5 cm – 47.5 cm (2.5 cm inter vall), ryggrör med lumbalvinkel

Ryggvinkel
Fast.

Sits
Justerbar 0° – +3°

Sitsklädsel
Fast, polstrad.

Ryggklädsel
Fast, polstrad

Drivhjul
24” quick release massiva/aluminiumdrivring

Länkhjul
8” halvmassivt, 200 x 35 mm

Benstöd
Låsbara, avtagbara och svängbara.

Fotplattor
Vinkeljusterbara och höjdjusterbara med 1.5 cm intervall

Armstöd
Korta, längd 25 cm

Tramprör
Försedd med räfflad gummisko

Standardutförande
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Etac M100 – Smarta funktioner

Benstöd
Avtagbara och 
låsbara.

Fotplattor
Justerbara i höjd,  
djup och vinkel.

Drivhjul
Två balanslägen.

Ryggstöd och  
körhandtag
Justerbara i höjd

Bromshandtag
Fällbara.

Armstöd
Avtagbara och höjdjusterbara.

Sits
Justerbar i höjd och vinkel.

Sitsbredd Art.nr Sitsdjup Sitshöjd fram Ryggstödshöjd Total width Transportbredd Weight
37.5 cm 13400103 kort 40 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm kort 56.5 cm 24 cm 15.7 kg
37.5 cm 13400104 lång 46 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm lång 56.5 cm 24 cm 15.9 cm
40.0 cm 13400105 kort 40 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm kort 59.0 cm 24 cm 15.8 kg
40.0 cm 13400106 lång 46 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm lång 59.0 cm 24 cm 16.0 kg
42.5 cm 13400107 kort 40 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm kort 61.5 cm 24 cm 15.9 kg
42.5 cm 13400108 lång 46 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm lång 61.5 cm 24 cm 16.1 kg
45.0 cm 13400109 kort 40 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm kort 64.0 cm 24 cm 16.0 kg
45.0 cm 13400110 lång 46 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm lång 64.0 cm 24 cm 16.2 kg
47.5 cm 13400111 kort 40 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm kort 66.5 cm 24 cm 16.1 kg
47.5 cm 13400112 lång 46 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm lång 66.5 cm 24 cm 16.3 kg
50.0 cm 13400113 kort 40 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm kort 69.0 cm 24 cm 16.2 kg
50.0 cm 13400114 lång 46 cm 38–52.5 cm 37.5–47.5 cm lång 69.0 cm 24 cm 16.4 kg

Mått och vikt gäller stol med 24” drivhjul massiva däck/aluminiumdrivring, benstöd och tramprör. Sitshöjd fram är mätt från sitsrörets översida med 3° bakåttippad sits, rygghöjd  
är mätt från sitsens översida och sitsdjup är mätt från ryggrör. Mått och tolerans +/–2 %. 

Sitstilt:  
0°/3° 

Max brukarvikt:  
125 kg

Hjul:  
Drivhjul 24", 22" eller 20", massiva däck, länkhjul 8", 6" eller 5", massiva däck. 

Vid beställning av rullstol rekommenderar vi att man använder sig av Etacs utprovnings- 
protokoll, se dokumentation längre ner på sidan.

Mått och vikt
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Fasta körhandtag
Fem fasta höjdinställningar.

Knäledsbroms
Med fällbart bromshandtag. 

Benstöd
Låsbara, avtagbara och svängbara.  

Fotplattor 
Reglerbara i höjd och justerbara i vinkel.
Uppfällbara.  

Armstöd, korta
Avtagbara och höjdjusterbara.
Längd 25 cm. Låsbara som tillval

Tramprör
Försedd med räfflad gummisko.

Standardutförande
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Höjdreglerbara körhandtag
Körhandtagen justeras enkelt till anpassad 
höjd utan verktyg.

Körbygel
Alternativ till körhandtag. Körbygeln är 
avtagbar och höjdreglerbar. 

Tvärstag
För extra stabilisering. När stolen ska fällas 
ihop kan tvärstaget enkelt snäppas loss på 
ena sidan. OBS! Kan endast användas med 
höjdreglerbara körhandtag. 

Tvärstag fast
För extra stabilisering. 

Reglerbar ryggklädsel
Med kardborreband. Inklusive överdrag. 
Avtorkningsbar. Material: Polyester. 

Broms med bromsspaksförlängare
Fällbar.  

Vårdarbroms
Till 20”, 22” och 24” drivhjul.  

Snäva benstöd
Gör att fotstödet kommer ungefär 6 cm 
närmare sitsen. Finns även i en kortare 
version. Kan endast användas i kombination 
med 6” och 5” länkhjul.

Vinkelreglerbart benstöd
Med uppfällbar vadplatta som kan justeras i 
två höjdlägen på benstödsröret. Passar höger 
och vänster sida. 

Hälband
Reglerbart i längd. Passar både höger och 
vänster sida. 

Vadband
Avtagbart och reglerbart i längd. 

Amputationsbenstöd
Justerbart i höjd, vinkel, djup och i sidled. 
Samma modell passar för både höger och 
vänster sida. 

Armstöd, långa
Avtagbara och höjdjusterbara. Längd 35 cm. 
Låsbara som tillval.

Bord 
Transparent. Monteras på långa armstöd.

Tillbehör
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Huvudstöd
Inklusive stag, för montering på körbygel. 
Reglerbart i höjd, djup och vinkel. 
Huvudstödsfäste köpes separat. 

Sittdyna
52 cm lång. Anatomisk formad sittdyna som 
kapas till inställt sittdjup. Klädsel: mörkgrå 
plysch. 

Höftbälte
Enkelt reglerbart i längd. Polyester. 

Käpphållare Universal
Inklusive fästband för övre fixering av 
käppen. Monteras på trampröret alternativt 
tippskyddet. Passar både höger och vänster 
sida.

Tippskydd
Enkla att svänga in under stolen. Styck. 

Länkhjul
6” halvmassivt, 8” (200x50 mm) halvmassivt, 
5” massivt. 

Drivhjul
20", 22" alt. 24", massiva med aluminium 
drivring 

Droppställning
Komplett med fäste. 

Verktygssats
Innehåller insexnyckel (3, 5 och 6 mm), 
hylsnyckel (19/24 mm) och Torxnyckel T20. 

Ekerskydd
Grå eller gul logo. 

Tillbehör, forts.

Grå

Chassifärg
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“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se


