
R82 Stingray
Klapvogn til ethvert behov
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R82 Stingray
Velgennemtænkt multijusterbar klapvogn, der er et oplagt 
valg til børn med særlige behov for komfort og støtte. En af 
de revolutionerende funktioner er bl.a. at køreretningen 
kan drejes 180°, mens barnet bliver siddende i vognen.

Klapvognen har en høj genbrugsværdi, da den kan 
bruges til børn med forskellige grader af handicap. 
Der tilbydes et omfattende tilbehørsprogram, således 
klapvognen kan tilpasses den enkeltes behov. 
Sædeenheden fås i to størrelser med komfortable 
hynder i flotte farver. Stellet fås i én størrelse og 
benyttes til begge sædestørrelser.

Stingrays forskellige mange funktioner og 
indstillingsmuligheder er meget lette at 
betjene. Stellets unikke design, fremstillet 
i carbon og glasfiber, gør Stingray til 
en letkørende og stabil klapvogn, der 
samtidig præsenteres i yderst smart og 
gennemtænkt design.

Sammenklappelig - og meget 
kompakt, så den passer i 
næsten alle biler.

Sikker transport - Stingray er 
godkendt til transport med 40 kg 
brugervægt i køretøjer.

45° sædetilt - justeringsmulighederne 
af rygvinklen skaber en god sidde- 
og hvilestilling.

180° drejeligt sæde - revolutionerende 
funktion, som også kan udføres når 
barnet sidder i sædet.

18-31 cm 18-30 cm 43-67 cm max. 40 kg
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Stingray som standard
Sædeenhed 2 størrelser. Bredde- og højdejusterbar. Sæde- og rygtilt. Vendbar.

Hynder Flammesikre og vaskbare

Hyndefarver standard Blå, rød eller grå

Hyndefarver øvrige* Grøn, pink, orange eller gul

Stel Foldbart. Regulerbar fjedring. Ramme i glasfiber og carbon.

Fodstøtte Højde- og vinkelregulerbar.

Hjul 2 x 12” baghjul og 2 x 7” svingbare forhjul. Massive dæk.

Bremser Fodbremser på baghjul. 

Skubbebøjle Højderegulerbar
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Bestilling Varenr. HMI-nr.

Stingray understel med drejelige forhjul 318722212 87139

Stingray understel med faste forhjul* 318721212 87140

Stingray sædeenhed str. 1 318711120 87208

Stingray sædeenhed str. 2 318712220 87209

Hynder, komplet sæt str. 1 31875051x** -

Hynder, komplet sæt str. 2 31875052x** -

* bestillingsvare -> længere leveringstid må forventes.

**Vælg farvekode nedenfor, og udskift x i varenr. med tallet for den ønskede 
hyndefarve: 1 = Blå, 2 = Rød, 3 = Grøn*, 4 = Grå, 5 = pink*, 6 = orange* eller 7 
= gul*.

Mål Str. 1 Str. 2

Sædebredde (A) 30 cm 35 cm

Sædedybde (B) 18 - 30 cm 25 - 40 cm

Ryglænshøjde (C1) 41 - 55 cm 50 - 65 cm

Underbenslængde (D) 14 - 45 cm 14 - 45 cm

Rygbredde, indvendig (F) 30 cm 36 cm

Max belastning (også ved transport) 40 kg 40 kg
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Hovedstøttepude
Kræver ikke beslag.

Hovedstøttepude str. 1 ................ 318740810
Hovedstøttepude str. 2 ................ 318740820

Tilbehør og reservedele

Justerbar hovedstøtte 
Denne justerbare hovedstøtte er sort og kan 
benyttes til str. 1 og 2.

Justerbar hovedstøtte .................. 318720870

Anatomisk hovedstøtte 
For at støtte og korrigere hovedets stilling. 

Anatomisk hovedstøtte,  
medium (nr. 45) ........................... 318720862
Anatomisk hovedstøtte,  
large (nr. 67) ................................. 318720863

Beslag til separat hovedstøtte
For montering af separat hovedstøtte. 
Beslag til separat hovedstøtte .........318720850

Sidestøtter 
Sæt. 

Sidestøtter str. 1,  
D10 x H10 cm ............................... 318720301
Sidestøtter str. 2, 
D13,5 x H12,5 cm ........................ 318720302

Skumplade ryg str. 1 
Tykkelse: 12 mm.

Skumplade ryg str. 1,  
B31 x H13 cm ................................318776325
Skumplade ryg str. 2,  
B35,5 x H14 cm ........................... 318776326

Hoftestøtter, breddejusterbare 
Komplet m/betræk, sæt.

Hoftestøtter, breddejusterbare 
str. 1, B18 x H16,5 cm ..................318740230
Hoftestøtter, breddejusterbare 
str. 2, B22 x H17,5 cm ..................318740240

Anatomisk nakkepude 
For ekstra støtte og stabilitet. Kan bruges 
til Stingray, flere x:panda og Panda Futura 
modeller.

Anatomisk nakkepude, small 
B 24 x D 12 cm ............................ 318720831
Anatomisk nakkepude, medium 
B 28 x D 15 cm ............................ 318720832
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Tilbehør og reservedele

Kørepose
Fås i 2 størrelser.

Kørepose str. 1, B24 x L80 cm...... 318740131
Kørepose str. 2, B29 x L87 cm ...... 318740132

Regnslag
Fås i 2 størrelser.

Regnslag str. 1 .................................. 318720141
Regnslag str. 2 .................................. 318720142

Abduktionsklods
Holder benene adskilte.

Abduktionsklods str. 1, 
B4 x D7 x H9 cm .............................318720501
Abduktionsklods str. 2, 
B9 x D9 x H9 cm .............................318720502
Abduktionsklods str. 3, 
B9 x D12 x H9 cm ...........................318720503

Bord, type 6 uden kant  
Til leg og anden aktivitet. I klar plast.

Bord str. 1, A46 x B41 .................. 318720010
Bord str. 2, A46 x B41 .................. 318720020

Gribehåndtag
For sikkerhed og støtte.

Gribehåndtag str. 1, B36 cm ......318720401
Gribehåndtag str. 2, B41 cm ......318720402

Transportbeslag
R82 Stingray opfylder kravene efter  
ISO 7176-19.

Transportbeslag ...........................318720902

Kaleche
Til al slags vejr.

Kaleche str. 1  ..............................318740110
Kaleche str. 2  ..............................318740120

Kile
One size

Kile ................................................318720405
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Varekurv
Ekstra plads til opbevaring.  
Max vægt: 10 kg.

Varekurv ........................................ 318720600

Tilbehør og reservedele

Udstyrsbakke 
Kræver montage af centralbremse.

Udstyrsbakke, B 34 x H 44 cm .... 318776290

Rygsæk
Ekstra plads til opbevaring.  
Max vægt: 5 kg.

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

Iltflaskeholder, lodret montering
Monteres ved højre forhjul. De justerbare 
stropper passer til de fleste flaskestørrelser - 
op til 12 cm i diameter og en vægt på 10 kg.

Iltflaskeholder, lodret montering ..... 318776296

Beslag til dropstativ
Beslaget monteres på venstre bagside af 
Stingray-sædet, hvorefter det højdejusterbare 
dropstativ kan monteres.

Beslag til dropstativ ........................... 318776291
Dropstativ ...........................................31C904566

Iltflaskeholder, vandret montering  
Kræver montage af centralbremse.  
Max. vægt: 10 kg.

Iltflaskeholder .............................. 318776295



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. 

Ve
rs

io
n 

2 
- 2

02
2 

∙ F
or

be
ho

ld
 fo

r t
ry

kf
ej

l o
g 

ev
t. 

æ
nd

rin
ge

r


