
R82 Cricket
Kompakt klapvogn med  
smarte og fleksible løsninger
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Spar tid og plads - let at klappe 
sammen og meget kompakt.

Fleksibel fodstøtte - Højde-, vinkel- 
justerbar og svingbar. Justér til det 
individuelle behov.

Variabel rygvinkling - Indstil i to 
positioner, fra 110° til 125°.

Følger barnets vækst - tilpas 
sædedybde, sædebredde, samt 
højde på fodpladerne.

R82 Cricket
Cricket er en foldbar letvægtsklapvogn, 
designet til at opfylde dit og dit barns 
behov og livsstil. Denne brugervenlige 
klapvogn leveres i to størrelser. Da vognen kan 
tilpasses barnets vækst på mange områder, 
kan den benyttes i mange år fremover.
Crickets letvægtsstel er et af de mest kompakte 
på markedet. Stellet er designet for at støtte og 
sikre stabilitet til klapvognen. 360° drejelige 
forhjul sikrer bekvem kørsel og gør klapvognen 
lettere at styre. Punkterfrie dæk giver 
exceptionel ydeevne.
Ydermere er Cricket godkendt til transport og 
opfylder krav i henhold til ISO 7176-19, mht. 
sikker transport i køretøjer.

34/39,5 cm 21- 43 cm 50/57 cm max. 35/50 kg

   Dansk design
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Tilbehør

Rygforlænger
Støtter den øverste del af brugers ryg.

Rygforlænger str. 1 ...............3187043160-1
Rygforlænger str. 2 ...............3187043160-2

Hynder
Flammesikre og vaskbare.  
Materiale: Convert Stretch.

Blå hynde str. 1 ........................ 3187043111 
Blå hynde str. 2 ........................ 3187043211
Rød hynde str. 1 ....................... 3187043112 
Rød hynde str. 2 ....................... 3187043212
Grå hynde str. 1 ....................... 3187043114 
Grå hynde str. 2 ....................... 3187043214
Grøn hynde str. 1* ................... 3187043113 
Grøn hynde str. 2* ................... 3187043213
Gul hynde str. 1* .......................3187043117 
Gul hynde str. 2* ......................3187043217
Orange hynde str. 1* ............... 3187043116 
Orange hynde str. 2* ............... 3187043216
Pink hynde str. 1* .................... 3187043115 
Pink hynde str. 2* .................... 3187043215
*Bestillingsvare -> længere leveringstid må forventes.

Nakkepude, sort
For ekstra støtte. 

Nakkepude, sort ...................... 3187043150

Kaleche
For beskyttelse i alt slags vejr.

Blå kaleche str. 1 ......................3187043171
Blå kaleche str. 2 ......................3187043271
Rød kaleche str. 1 .....................3187043172
Rød kaleche str. 2 .................... 3187043272
Grå kaleche str. 1 .....................3187043174
Grå kaleche str. 2 .....................3187043274
Grøn kaleche str. 1* .................3187043173
Grøn kaleche str. 2* ................ 3187043273
Gul kaleche str. 1* ....................3187043177
Gul kaleche str. 2* .................. 3187043277
Orange kaleche str. 1* .............3187043176
Orange kaleche str. 2* .............3187043276
Pink kaleche str. 1* ..................3187043175
Pink kaleche str. 2* ................. 3187043275
*Bestillingsvare -> længere leveringstid må forventes.
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Brystsele, polstret
Polstret, justerbar brystsele der giver støtte 
til overkroppen. Monteres nemt gennem 
de aflange huller i klapvognens rygbetræk. 
Selen klikkes sammen og justeres på bagsi-
den af klapvognens ryg. Den åbnes/lukkes 
nemt på forsiden.

Str. 1, diameter: 50-70 cm .........3185480-1
Str. 2, diameter: 60-95 cm .........3185480-2

Indkøbskurv
Ekstra plads til opbevaring. Max. 10 kg.

Indkøbskurv str. 1 .................3187043184-1
Indkøbskurv str. 2 .................3187043184-2

Lægbånd
For ekstra komfort.

Lægbånd str. 1 ......................3187043190-1
Lægbånd str. 2 ......................3187043190-2

Gribebøjle monteret i armlæn
For sikkerhed og støtte. 

Gribebøjle i armlæn str. 1 .... 3187043181-1
Gribebøjle i armlæn str. 2 .... 3187043181-2

Kiler for reduktion af sædebredde
For ekstra komfort og positionering. Kilerne 
kan kun benyttes sammen med sidepuder. 

Kile for reduktion  
af sædebredde, 3 cm ...........3187043130-1
Kile for reduktion  
af sædebredde, 5 cm ...........3187043130-2
Sædesider (par) ....................... 3187043130

Gribebøjle monteret i stel
For sikkerhed og støtte. 

Gribebøjle i ramme str. 1 ..... 3187043182-1
Gribebøjle i ramme str. 2 .....3187043182-2

Rygsæk
Ekstra plads til opbevaring. Max. 5 kg. 

Rygsæk til str. 1 ....................3187043183-1
Rygsæk til str. 2 ....................3187043183-2

Kiler for lændestøtte
Str. 1: 11 x 15 x 27,5 cm (BxLxH)
Str. 2: 14,5 x 15 x 27,4 cm (BxLxH). 

Kiler for lændestøtte str. 1 ..3187043140-1
Kiler for lændestøtte str. 2 ..3187043140-2

Bord
En solid base for barnets legetøj. Bordet 
monteres i armlænene. 

Bord str. 1 ..............................3187043180-1
Bord str. 2 ..............................3187043180-2

Armlæn
For støtte til armene.

Armlæn str. 1 ........................3187043120-1
Armlæn str. 2 ........................3187043120-2

Tilbehør
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Tilbehør

Retningsspærre
For bedre koordinering af kørslen. 

Retningsspærre ....................... 3187043187

Transportbeslag
Cricket opfylder transportkrav i henhold til 
ISO 7176-19. 

Transportbeslag ....................... 3187043188

Regnslag med hætte

Regnslag str. 4,  
længde u. hætte: 76 cm ......... 3187465-410
Regnslag str. 5,  
længde u. hætte: 88 cm ........ 3187465-510

Regnslag
Kræver montage af kaleche.
 
Regnslag str. 1 .........................3187467-110
Regnslag str. 2 .........................3187467-210

Ekstra låsemekanisme for fodplade
For ekstra sikkerhed.

Låsemekanisme fodplade ...... 3187043186

Hælbånd
For korrekt positionering af fødderne.

Hælbånd ................................... 3187043185
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Bestilling og mål

Cricket stel (uden hynde) Str. 1* Str. 2

Varenr. 3187043100 3187043200

HMI-nr. 105306 105307

Ryglænshøjde (C1) 50 cm 57 cm

Rygbredde, indvendig (F) 27 cm 33 cm

Sædebredde (A) 34 cm 39,5 cm

Sædedybde (B) 21-31 cm 31-43 cm

Underbenslængde (D) 18-36 cm 22,5-37 cm

Max belastning 35 kg 50 kg

Max belastning ved transport 27 kg 43 kg

Cricket som standard

Sædeenhed 2 størrelser. Justerbar dybde og bredde. To-positions rygtilt 110°- 125°. 

Stel Foldbart. Udført i glasfiber og carbon. Stelfarve sort.

Fodstøtte Højde- og vinkelregulerbar. Svinges nemt til siden uden brug af værktøj.

Hjul 180x37,5 mm svingbare forhjul og 280x37,5 mm baghjul. Punkterfrie.

Bremser Fodbremser på baghjul.

Skubbebøjle Vinkeljusterbar

  Hynder

Hynder Flammesikre og vaskbare. Materiale: Convert Stretch.

Farver Blå, rød og grå hynde er standard.

Farver øvrige* Grøn, pink, orange eller gul hynde er bestillingsvarer*

  Hyndefarver

*bestillingsvare -> længere leveringstid må forventes

*bestillingsvare -> længere leveringstid må forventes
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Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske 
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.  

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet  
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder  
og produktinformationer på www.etac.dk.  


