
Etac Cross 6 og Cross 5 XL 
De mest justerbare  
krydsrammekørestole 
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Færdigheder er en passion
Dette er historien om en unik passion for individuelle færdigheder, innovative løsninger, et gennemtænkt 
design og en konstant ambition om øget livskvalitet for kørestolsbrugere. At muliggøre optimal funktion og 
uafhængighed, at leve det bedst mulige liv – det er det, vi kalder Ability Based SeatingTM. 

Vi præsenterer en ny kørestol fra Etac, udviklet med fokus på, at alle fortjener de samme muligheder, godt 
hjulpet på vej af de rette hjælpemidler.



Vi leverer efter kundens ønsker
At justere Cross 6 er enkelt og kræver minimal brug 
af værktøj. Det eneste du behøver er at vælge rigtig 
sædebredde* og ønsket sædehøjde, så kan Cross 6 
tilpasses brugerens behov. 

Den nye 3A-ryg er designet så den er enklere og hurtigere 
at justere når brugeren sidder i stolen. 

Den i forvejen laveste sædehøjde på markedet er nu 
blevet endnu lavere og enkel at justere.

*Standard sædedybder kan anvendes af de fleste brugere, der 
er op til 190 cm høje. Overvej en lang ramme ved brugere med 
særligt lange ben, eller brugerhøjde fra 185 cm, afhængig af de 
nødvendige 3A-justeringer, der er behov for ift. kropsholdning.

www.etac.dk  Etac Cross 6 og Cross 5 XL 3

Etac Cross 6 
Krydsrammestolen med mange instillingsmuligheder  
der imødekommer den enkelte brugers behov.

Den rigtige kørestol
Den multijusterbare 3A-ryg, den unikke 
ramme-konstruktion og det brede udvalg af 
tilbehør garanterer hver bruger en kørestol 
med bedst mulig siddekomfort og de bedste 
køreegenskaber.

Cross 6 er udviklet for og af det mest krævende 
velfærdssystem i verden, det Skandinaviske. 
Hele design- og fabrikationsprocessen er 
udført under strenge krav til bl.a. kvalitet, 
sikkerhed, alsidighed og brugervenlighed for 
både bruger og fagpersonale.

Skandinavisk kvalitet!
Cross 6 er designet og produceret i Sverige



Etac 3A Ryg
Fremstillet til at opfylde de sværeste positioneringsmål.

Ability Based SeatingTM

Med Ability Based SeatingTM ønsker vi at 
styrke brugerens færdigheder. En støttende 
og afballanceret siddestilling forbedrer 
aktivitetsniveauet.

Øjeblikkelig pasform
Sidestøtter og kiler er eksempler på nemme 
værktøjer til øjeblikkeligt at skabe den rigtige form.

Opnå proksimal stabilitet
At opnå tilstrækkelig bækkenstøtte er det 
første skridt henimod proksimal stabilitet. 
Sæde-/rygvinklen og lændestropperne er  
vigtige indstillinger ift. bækkenstabilitet.  

Skab den rigtige form
En dårlig kropsholdning tager al vores energi. 
Hvis man skal kunne holde til at være aktiv, 
når man sidder i kørestol, skal rygstøtten 
være ordentlig og tilpasset den enkelte 
bruger - og det er nemt med Etac 3A Ryg.

Der er ingen kørestolsryg som Etac 3A Ryg. Udforsk 
mulighederne og oplev, hvordan både nemme og 
svære positioneringsopgaver løses uden brug af dyre 
rygstøttesystemer. Skræddersyet form og støtte direkte, 
med brugeren positioneret i kørestolen. Du får øjeblikkelige 
resultater og kan altid ændre og omforme støtten, 
efterhånden som behovene ændres.

Proksimal stabilitet er udgangspunktet for postural kontrol. 
Cross 3A ryggen er et redskab til at opnå dine mål for 
positionering, baseret på brugerens individuelle færdigheder 
og kropsform. Med fokus på brugerens egne færdigheder 
tilbydes de bedste forudsætninger for forbedring af mobilitet 
og aktivitet. Det er det, vi kalder Ability Based SeatingTM. 
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Fremragende tilpasningsevne
3A Ryggen har mange smarte justeringsmuligheder, der giver en fremragende tilpasningsevne. Kombinationen af 
sæde/ryg- og lumbalvinkeljusteringerne muliggør adskillige positioneringsmuligheder.

3A står for Angulus, Altitudo og Altus – de latinske ord for vinkel, højde og dybde. Nedenfor er nogle eksempler på, 
hvad du kan opnå med Etac 3A ryg-indstillinger.

Justerbar ryghøjde
Standardryg er justerbar mellem 32-45 cm. +6 cm med rygforlænger.

Justerbar sæde/rygvinkel (hofte)
Justerbar mellem  –5º til +20º.

Justerbar lumbalvinkel
Justerbar -16º til +16º. 

Justerbar sædedybde
Tilføj op til 7 cm*.

Højde
Standard version: Justerbar fra 32 til 45 cm. 
Med rygforlænger: Justerbar fra 38 til 51 cm.

Sæde/rygvinkel
Standardindstillinger +2°, justerbare -5° til +20°.

Lumbalvinkel
Standardindstilling +7°, justerbar -16° til +16°.

Rygpolstring
6 spændingsjusterbare rygstropper.  
Skumcover med høj densitet i elastisk polyester.

Sædedybde
Standardramme: 36-42* cm. 
Lang ramme: 42-48* cm. 
Justering fortil: Sædedybden kan afkortes 5 cm. 
Justering bagtil: Sædedybden kan variere afhængig af  
rygjusteringerne.

 

* Ved at justere rygvinklerne og rygbetræk kan sædedybden 
forlænges yderligere op til 7 cm. Vi anbefaler brug af sæde-
forlængerstrop (tilbehør). 
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Funktioner – nyheder der sparer tid
Cross 6 er designet i samarbejde med veluddannede terapeuter og plejepersonale, i alle faser af produktudviklingen, 
fra tegning til færdigt produkt.
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Sort -01 (Standard) Grå -78 Hvid -92

Stelfarver

Hurtigste afbalancering
Den intuitive hjuljustering er den hurtigste løs-
ning i branchen. Nyt forskudt design for øget 
stabilitet i forhold til sædehøjde. 44 positioner.

Fleksibel selemontering
Ny, nem og justerbar montering af hoftebælte.

Én sædedybe passer de fleste 
Standard sædedybde kan benyttes til de fleste 
brugerne op til en brugerhøjde på 190 cm. 
Sædeforlængerstrop fås som tilbehør.  

Tipsikring 
Opklappelig, højdejusterbar og regulerbar 
længde og vinkel. Passer alle sædehøjder.

Justerbare armlæn 
Armlænene kan højdejusteres og flyttes bagud. 
Derudover kan bredden mellem armlænene  
øges 1 cm vha. at et bredningssæt (tilbehør).

Skubbehåndtag – Hurtigt og nemt
Med tanke på korrekt arbejdsstilling og 
ergonomi for hjælperen, er det hurtigt og nemt 
at tilpasse skubbehåndtagenes højde.

Indstil til alle kropsformer
Det er hurtigt og nemt at justere højde og 
lændevinkel ift. individuelle behov.

Stabilitet nu og i fremtiden
Det stærke stel er yderst holdbart og beholder 
sin stabilitet i fremtiden.

Nemt at finde den rigtige hoftevinkel
Indstilling af hoftevinklen er nu virkelig enkel. 
Vha. klik-lyde kan vinklen hurtigt og nemt 
indstilles ens i begge sider.



Skubbehåndtag:  Højderegulerbare, aftagelige.
Ryg:   Triangulær. Trinløs justerbar højde og vinkel.
Sæde:   Justerbar højde og vinkel, regulerbar dybde.
Sædepude:  Bestilles separat.
Armlæn:   Aftagelige og højdejusterbare, Længde 26 cm. 
Benstøtter:  Vid vinkel, svingbare og aftagelige.
Fodplader:  Delte og opklappelige, regulerbar højde,  
     trinløs justerbar vinkel, dybdejusterbare.
Forgafler:  Mellem.
Forhjul:   6,5”.
Drivjul:   24” massive dæk og rustfri stål drivringe.
Bremser:  Vinklede knæledsbremser.
Tipsikringer:  Opklappelige, justerbar til alle sædehøjder.
Transportbeslag:  Inklusiv.
Farve:   Sort stel.

Bestilling Etac Cross 6 
Standardkonfiguration: 
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Cross 6 Model Varenr. HMI-nr. Totalbredde Funktionel sædedybde* Vægt med drivhjul

35 cm standard 13240101 126175 55,5 cm 36-49 cm 14,6 kg

35 cm lang 13240102 126178 55,5 cm 42-55 cm 14,8 kg

37,5 cm standard 13240103 126179 58,0 cm 36-49 cm 14,7 kg

37,5 cm lang 13240104 126182 58,0 cm 42-55 cm 14,9 kg

40 cm standard 13240105 126183 60,5 cm 36-49 cm 14,8 kg

40 cm lang 13240106 126186 60,5 cm 42-55 cm 15,0 kg

42,5 cm standard 13240107 126189 63,0 cm 36-49 cm 14,9 kg

42,5 cm lang 13240108 126191 63,0 cm 42-55 cm 15,1 kg

45 cm standard 13240109 126194 65,5 cm 36-49 cm 15,1 kg

45 cm lang 13240110 126197 65,5 cm 42-55 cm 15,3 kg

47,5 cm standard 13240111 126200 68,0 cm 36-49 cm 15,2 kg

47,5 cm lang 13240112 126203 68,0 cm 42-55 cm 15,4 kg

50 cm standard 13240113 126206 70,5 cm 36-49 cm 15,3 kg

50 cm lang 13240114 126209 70,5 cm 42-55 cm 15,5 kg

52,5 cm standard 13240115 126212 73,0 cm 36-49 cm 15,4 kg

52,5 cm lang 13240116 126215 73,0 cm 42-55 cm 15,6 kg

Vægt og dimensioner angivet er for en stol med 3A triangulær ryg, 24” drivhjul med quick-release-aksel, højtryksdæk, aluminiumsdrivringe, 
benstøtter, fodstøtter, bremser, armlæn, 6 ½” forhjul med medium forgafler. De angivne mål kan variere med ± 2 %.  
*Funktionel sædedybde er angivet ved anvendelse af sædeforlænger (ikke standard) hvor sædedybden forlænges op til 7 cm.

Sædehøjde fortil 
32–56,5 cm 

Sædehøjde bagtil 
32–53 cm

Ryglæn 
Se side 5 for tekniske  
data for 3A-ryg. 

Transportbredde 
32 cm

Højde total 
72-116 cm

Længde total 
80-122 cm

Længde sammenklappet 
62-86 cm

Længde Benstøtter 
26–64 cm

Drivhjul diameter 
46,5–58 cm 

Max. brugervægt 
135 kg 



Funktioner 
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Hele 38 drivhjulspositioner!
Sædehøjden kan reguleres fra 34-56,5 cm for 
optimal afbalancering i forhold til bruger. Dermed er 
det let og hurtigt at ændre højde og balancepunkt.

3A ryglæn 
Det multijusterbare ryglæn giver optimal støtte  
og balance vha individuel indstilling af hoftevinkel 
(-5º til +20º) og lumbalvinkel (-2º til +18º).

Enkel montering af hjælpemotor
De integrerede fastgørelsespunkter i stellet/
gavlen, gør det nemt at montere vores 
hjælpemotor Lille Viking.  

Ekstra lav sædehøjde
Ved montering af 20” drivhjul i øverste række 
samt skift af forgafler og forhjul, kan der 
opnåes en sædehøjde på 34 cm.

Regulerbar ryg
Ryggen er udstyret med seks justerbare 
velcrostropper. Det øverste bånd er 
bredere for bedre komfort og stabilitet.

Højere brugervægt
Krydsrammen er forstærket hvilket betyder at 
brugervægten er forhøjet til max 160 kg for 
Cross 5 XL.

Etac Cross 5 XL 
Højeste komfort med den bedste funktionalitet

Stellets unikke stabilitet gør, at Cross 5 XL reagerer 
hurtigt i alle situationer. Både ryglæn og sæde er 
indstillelige i forhold til højde, vinkel og form. Dette, 
i kombination med en fodstøtte der kan indstilles i 
højde, dybde og vinkel, skaber den stabilitet som er en 
forudsætning for mobilitet.
Stellet tilbyder flere forbedrede funktioner for en bedre 
sidde- og kørestilling. 
Cross 5 XL er tilpasset den bredere bruger og tillader en 
brugervægt på op til 160 kg. For at klare en høj belastning 
er ryglænet forstærket med en nedfældbar tværstang med 
snaplås.
Hvis dine behov ændrer sig, kan Cross 5 XL enkelt 
tilpasses eller suppleres med vores store udvalg af tilbehør. 



Cross 5 XL Model Varenr. HMI-nr. Totalbredde Sædedybde* Vægt med drivhjul

47,5 cm kort 13123111 78951 68,5 cm 36-42 + 7 cm 15,9 kg
47,5 cm lang 13123112 78972 68,5 cm 42-48 + 7 cm 16,1 kg
50,0 cm kort 13123113 78953 71,0 cm 36-42 + 7 cm 16,0 kg
50,0 cm lang 13123114 78971 71,0 cm 42-48 + 7 cm 16,2 kg
52,5 cm kort 13123115 78962 73,5 cm 36-42 + 7 cm 16,1 kg
52,5 cm lang 13123116 78970 73,5 cm 42-48 + 7 cm 16,3 kg
55,0 cm kort 13123117 78963 76,0 cm 36-42 + 7 cm 16,3 kg
55,0 cm lang 13123118 78969 76,0 cm 42-48 + 7 cm 16,5 kg
57,5 cm kort 13123119 78965 78,5 cm 36-42 + 7 cm 16,4 kg
57,5 cm lang 13123120 78968 78,5 cm 42-48 + 7 cm 16,6 kg
60,0 cm kort 13123121 78966 81,0 cm 36-42 + 7 cm 16,5 kg
60,0 cm lang 13123122 78967 81,0 cm 42-48 + 7 cm 16,7 kg

Vægt og dimensioner angivet er for en stol med 3A triangulær ryg, 24” drivhjul med quick-release-aksel, massive dæk, rustfri stål drivringe, 
benstøtter, fodstøtter, bremser, armlæn, 6 ½” forhjul med medium forgafler. De angivne mål kan variere med ± 2 %. 
*Med Triangulær ryg kan sædedybden forlænges yderligere op til 7 cm.

Sædehøjde fortil 
34–56,5 cm 

Sædehøjde bagtil 
34–53 cm

Ryglænshøjde:  
32–45 cm med standard 3A ryg. 
+6 cm med rygforlænger. 
Se side 8 for tekniske  
data for 3A-ryg. 

Transportbredde 
32 cm

Max. brugervægt 
160 kg 

Skubbehåndtag:  Højderegulerbare, aftagelige.
Ryg:   Triangulær. Trinløs justerbar højde og vinkel.
Sæde:   Justerbar højde og vinkel, regulerbar dybde.
Sædepude:  Bestilles separat.
Armlæn:   Aftagelige og højdejusterbare, Længde 26 cm. 
Benstøtter:  Vid vinkel, svingbare og aftagelige.
Fodplader:  Delte og opklappelige, regulerbar højde,  
     trinløs justerbar vinkel, dybdejusterbare.
Forgafler:  Mellem forstærkede.
Forhjul:   6,5”.
Drivjul:   24” massive dæk og rustfri stål drivringe.
Bremser:  Vinklede knæledsbremser.
Tipsikringer:  Opklappelige, justerbar til alle sædehøjder.
Transportbeslag:  Inklusiv.
Tværstang:  Inklusiv.
Farve:   Mørkeblåt stel.

Bestilling Etac Cross 5 XL (Se Cross 6 på side 7)
Standardkonfiguration
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Hovedstøtte
Hovedstøtten kan justeres i højde, dybde, 
sideværts og vinkel. Betrækket er nemt at 
tage af og kan vaskes. Ekstra betræk fås 
i mørkegrå velour eller hygiejnebetræk. 
Hovedstøttebeslag bestilles separat. 

Hovedstøtte inkl. 25 cm sort hovedstøtte- 
stang og hygiejnebetræk ............... 28538-65
Hovedstøtte inkl. 35 cm rustfri stål hoved-
støttestang og hygiejnebetræk ..... 28534-65
Betræk Hygiejne ..............................63177-65
Betræk Velour ..................................63177-60

Hovedstøtte med sidestøtte
For ekstra støtte til hovedet. Hovedstøtten 
kan justeres i højde, dybde, sideværts og 
vinkel. Betrækket er nemt at tage af og 
kan vaskes. Betræk: Mørkegrå hygiejne. 
Hovedstøttebeslag bestilles separat.

Hovedstøtte med sidestøtte  
inkl. 25 cm sort hovedstøtte- 
stang og hygiejnebetræk ............... 28539-65
Hovedstøtte med sidestøtte  
inkl. 35 cm rustfri stål hoved- 
støttestang og hygiejnebetræk ..... 28536-65
Betræk Hygiejne ............................. 63185-65

2B Ryg med faste skubbehåndtag  
Vores mest aktive ryglæn. De kurvede 
rygrør skaber en diskret sidestøtte. 
Rygovertrækket kan justeres og har 
komfortindlæg, der modvirker tryk på 
bækkenområdet. Fås i 2 varianter med 
forskellige højdeindstillingsmuligheder.

Kontakt Etac for nærmere info.

2B Ryg med justerbare skubbehåndtag  
De kurvede rygrør skaber en diskret 
sidestøtte. Rygovertrækket kan justeres 
og har komfortindlæg, der modvirker tryk 
på bækkenområdet. Fås i 2 varianter med 
forskellige højdeindstillingsmuligheder.

Kontakt Etac for nærmere info.

Hovedstøttebeslag  
til 3A-ryg Model 4, 5 og 6
Monteres nemt vha. snap-lock.

Montering på 3A-ryg 35 cm ................. 28125
Montering på 3A-ryg 37,5 cm .............. 28126
Montering på 3A-ryg 40 cm ................. 28127
Montering på 3A-ryg 42,5 cm ............. 28128
Montering på 3A-ryg 45 cm................. 28129
Montering på 3A-ryg 47,5 cm .............. 28130
Montering på 3A-ryg 50 cm ................. 28131
Montering på 3A-ryg 52,5 cm ............. 28132
Montering på 3A-ryg 55 cm ................. 28133
Montering på 3A-ryg 57,5 cm .............. 28134
Montering på 3A-ryg 60 cm ................. 28135

3A Ryg
Justerbar i højde, hofte- og lumbalvin-
kel. Fås som standard ryg til 3A ryg, 
model 4. For høj ryg monteres ryg-
forlænger (se nederst på siden).  

Kontakt Etac for nærmere info.

Stropryg til 3A Ryg
Seks velcrostropper. Den øverste er bredere 
og med mere støtte.  
SB = sædebredde. 
Ønskes høj ryg, benyttes nedenstående ryg-
forlænger (øger højden med 6 cm).

Til SB 35,0-40,0 cm ....................... 62953-60
Til SB 42,5-50,0 cm ....................... 62954-60
Til SB 52,5 ....................................... 62955-60
Rygforlænger til SB 35-40 cm ............ 28658
Rygforlænger til SB 42,5-50 cm ......... 28659
Rygforlænger til SB 52,5-60 cm ......... 28660
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Tilbehør og reservedele



Rygovertræk, standard 
Blødt elastisk rygovertræk. Mørkegrå velour. 
SB = sædebredde. 

Til Lav ryg med SB 35 cm ...............62941-60
Til Lav ryg med SB 37,5 cm ............62942-60
Til Lav ryg med SB SB 40 cm ..........62943-60
Til Lav ryg med SB 42,5 cm ............62944-60
Til Lav ryg med SB 45 cm ...............62945-60
Til Lav ryg med SB 47,5 cm ............62946-60
Til Lav ryg med SB 50 cm ...............62947-60
Til Lav ryg med SB 52,5 cm ............62948-60
Til Lav ryg med SB 55 cm ...............62949-60
Til Lav ryg med SB 57,5 cm ............62950-60
Til Lav ryg med SB 60 cm ...............62951-60

Til Høj ryg med SB 35 cm* .............63020-60
Til Høj ryg med SB 37,5 cm* ..........63021-60
Til Høj ryg med SB SB 40 cm* .......63022-60
Til Høj ryg med SB 42,5 cm* ..........63023-60
Til Høj ryg med SB 45 cm* .............63024-60
Til Høj ryg med SB 47,5 cm* ..........63025-60
Til Høj ryg med SB 50 cm* .............63026-60
Til Høj ryg med SB 52,5 cm* ..........63027-60
Til Høj ryg med SB 55 cm* .............63028-60
Til Høj ryg med SB 57,5 cm* ..........63029-60
Til Høj ryg med SB 60 cm* .............63030-60

*OBS, kræver montering af rygprofiler  
for høj ryg.

Komfortovertræk
Ekstra tyk polstring. Mørkegrå velour.  
SB = sædebredde.  

Til Lav ryg med SB 35 cm ...............62956-60
Til Lav ryg med SB 37,5 cm ............62957-60
Til Lav ryg med SB 40 cm ...............62958-60
Til Lav ryg med SB 42,5 cm ............62959-60
Til Lav ryg med SB 45 cm ...............62960-60
Til Lav ryg med SB 47,5 cm ............62961-60
Til Lav ryg med SB 50 cm ...............62962-60
Til Lav ryg med SB 52,5 cm ............62963-60
Til Lav ryg med SB 55 cm ...............62964-60
Til Lav ryg med SB 57,5 cm ............62965-60
Til Lav ryg med SB 60 cm ...............62966-60

Til Høj ryg med SB 35 cm* .............63033-60
Til Høj ryg med SB 37,5 cm* ..........63034-60
Til Høj ryg med SB 40 cm* .............63035-60
Til Høj ryg med SB 42,5 cm* ..........63036-60
Til Høj ryg med SB 45 cm* .............63037-60
Til Høj ryg med SB 47,5 cm* ..........63038-60
Til Høj ryg med SB 50 cm* .............63039-60
Til Høj ryg med SB 52,5 cm* ..........63040-60
Til Høj ryg med SB 55 cm* .............63041-60
Til Høj ryg med SB 57,5 cm* ..........63042-60
Til Høj ryg med SB 60 cm* .............63043-60

*OBS, kræver montering af rygprofiler for 
høj ryg.

Rygovertræk Airmesh
Det sorte Airmesh overtræk er ventilerende og 
giver et aktivt udtryk. Overtrækket kan anvendes 
til både 3A ryggen (fås kun til standardhøjde) og 
til 2B ryggen. SB = sædebredde. 
Til SB 35 cm ..................................63204-68
Til SB 37,5 cm ...............................63205-68
Til SB 40 cm ..................................63206-68
Til SB 42,5 cm ...............................63207-68
Til SB 45 cm ..................................63208-68
Til SB 47,5 cm ...............................63209-68
Til SB 50 cm ..................................63210-68
Til SB 52,5 cm ...............................63211-68
Til SB 55 cm ..................................63212-68
Til SB 57,5 cm ...............................63213-68
Til SB 60 cm ..................................63214-68
Rygovertræk Tidy - hygiejneovertræk
Nem afspritning og vask ved høj tempera- 
tur (90°). Kan leveres med broderi eller 
tryk (navn/logo). Fås til 3A-ryg og alle Etac 
kørestolsbredder. SB = sædebredde. 

Tidy rygovertræk
Cross 3A ryg
Til SB 35,0 cm ..................................63087-63
Til SB 37,5 cm ..................................63088-63
Til SB 40,0 cm ..................................63089-63
Til SB 42,5 cm ..................................63090-63
Til SB 45,0 cm ..................................63091-63
Til SB 47,5 cm ..................................63092-63
Til SB 50,0 cm ..................................63093-63
Til SB 52,5 cm ..................................63094-63
Til SB 55 cm .....................................63095-63
Til SB 57,5 cm ..................................63096-63
Til SB 60 cm .....................................63097-63

Tidy rygovertræk 
Cross 3A ryg med broderi uden logo
Til SB 35,0 cm ..................................63108-63
Til SB 37,5 cm ..................................63109-63
Til SB 40,0 cm ..................................63110-63
Til SB 42,5 cm ..................................63111-63
Til SB 45,0 cm ..................................63112-63
Til SB 47,5 cm ..................................63113-63
Til SB 50,0 cm ..................................63114-63
Til SB 52,5 cm ..................................63115-63
Til SB 55 cm .....................................63116-63
Til SB 57,5 cm .................................. 63117-63
Til SB 60 cm .....................................63118-63

Tidy rygovertræk 
Cross 3A ryg med broderi og logo
Til SB 35,0 cm ..................................63119-63
Til SB 37,5 cm ..................................63120-63
Til SB 40,0 cm ..................................63121-63
Til SB 42,5 cm ..................................63122-63
Til SB 45,0 cm ..................................63123-63
Til SB 47,5 cm ..................................63124-63
Til SB 50,0 cm ..................................63125-63
Til SB 52,5 cm ..................................63126-63
Til SB 55 cm .....................................63127-63
Til SB 57,5 cm ..................................63128-63
Til SB 60 cm .....................................63129-63
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Rygkile, Kort
Blød kile i velour. Kan kombineres med 
sidestop. Kilen fastgøres med velcro bagved 
overtrækket. 

Kort (15 cm) 1 stk. .........................63012-60

Rygkile, Lang
Blød kile i velour. Kan kombineres med 
sidestop. Kilen fastgøres med velcro bagved 
overtrækket. 

Lang (30 cm) 1 stk .........................63013-60

Kropsstøtte, fast - Dartex
Blød kropsstøtte betrukket med sort Dartex. 
Regulerbar i højden/dybden. To alternative 
breddepositioner. H10 x L15 cm.

Kropsstøtte, Dartex, 1 stk  .................. 27395

Kropsstøtte, Svingbar
Justerbar i højde og dybde. Kan fjernes uden 
brug af værktøj. Komplet kropsstøtte med 
pude af polyurethan. Sælges stykvis og mon-
teres uden brug af værktøj.

Kropsstøtte 3A (0 mm) Højre ........... 28181-1
Kropsstøtte 3A (0 mm) Venstre ....... 28181-2
Kropsstøtte 3A (-15 mm) Højre ........28180-1
Kropsstøtte 3A (-15 mm) Venstre ....28180-2
Kropsstøtte 3A (-45 mm) Højre  ...... 28141-1
Kropsstøtte 3A (-45 mm) Venstre ... 28141-2

Kropsstøtte, Fast
Justerbar i højde og længde og monteres 
nemt i rygrørene. Puden kan roteres, så der 
er to forskellige former. Stangen der holder 
puden leveres i 4 versioner. Sælges stykvis 
og monteres uden brug af værktøj.

Kropsstøtte fast, komplet 0 mm ........ 28142
Kropsstøtte fast, komplet +15 mm .... 28143
Kropsstøtte fast, komplet -15 mm ..... 28144
Kropsstøtte fast, komplet -45 mm ..... 28145

Kropsstøtte, svingbar
Svingbar kropsstøtte i sort PUR. Justerbar 
i højde og dybde. Fås med lille eller stor 
pude.

Kropsstøtte svingbar, lille, højre ...... 27915-1
Kropsstøtte svingbar, lille, venstre .. 27915-2
Kropsstøtte svingbar, stor, højre ..... 27916-1
Kropsstøtte svingbar, stor, venstre . 27916-2

Kiler
Kilerne fås i 3 størrelser, kan kombineres og 
klippes til. Leveres i sæt med 2 stk. Kilerne 
fastgøres med velcro bagved overtrækket. 

Small (L13 x B9,5 x H2 cm) 2 stk .......28030
Medium (L19 x B12 x H2 cm) 2 stk ....28139
Large (L20 x B17 x H2,5 cm) 2 stk .....28140

Trykfordeler
Denne trykfordeler kan fastgøres med velcro 
bag rygovertrækket, præcis hvor der er brug 
for den. Brug den evt. til at fordele trykket 
over rygprofilerne eller til at gøre ryggen 
bredere.

Trykfordeler (L20 x B15 x H1 cm) ........28637
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Sidepude
Puderne yder god støtte, kan vendes og giver 
dermed mulighed for to forskellige former. 
Betrækket har lynlås, således det er muligt 
at ilægge kiler. Kombiner med armlæn og/
eller sidestrop.

Sidepude Højre............................. 63171-60-1
Sidepude Venstre  ........................ 63171-60-2

Sidestop, vinklet
Sidestop anvendes for at få ekstra støtte og 
stabilitet. Sidestop monteres nemt i rygrøret, 
hvor det skrues fast i den ønskede højde, 
hvorefter kiler eller sidepude monteres. 
Sælges stykvis.

Sidestop, vinklet + 30 mm ....................28173

Sidestop, flad/lige
Sidestop anvendes for at få ekstra støtte  
og stabilitet. Sidestop monteres nemt i ryg- 
røret i den ønskede højde, hvorefter kiler 
eller sidepude monteres. Sælges stykvis.

Sidestop, flad + 40 mm.........................28136

Kørebøjle
Højdejusterbar og aftagelig. Kørebøjlen til 
Cross 5XL er forstærket. SB = Sædebredde.

Til Cross 6 SB 35 cm ...................... 27433-01
Til Cross 6 SB 37,5 cm ...................25578-01
Til Cross 6 SB 40 cm ......................25579-01
Til Cross 6 SB 42,5 cm ...................25580-01
Til Cross 6 SB 45 cm ......................25581-01
Til Cross 6 SB 47,5 cm ...................25582-01
Til Cross 6 SB 50 cm ......................25730-01
Til Cross 6 SB 52,5 cm ...................25583-01 

Forstærket:  
- Til Cross 6 og 5XL SB 47,5 cm .... 27434-01
- Til Cross 6 og 5XL SB 50 cm .......26063-01
- Til Cross 6 og 5XL SB 52,5 cm ....26064-01
- Til Cross 6 og 5XL SB 55 cm .......26068-01
- Til Cross 6 og 5XL SB 57,5 cm ....26069-01
- Til Cross 6 og 5XL SB 60 cm .......26070-01

Kørebøjle, vinkelregulerbar
Monteres på 3A-ryg. SB = sædebredde. 
* Ikke til Cross 5 XL modellerne.

Kørebøjle vinkelregulerbar
Til SB 37,5 cm ....................................... 27161
Til SB 40,0 cm .......................................27162
Til SB 42,5 cm .......................................27163
Til SB 45,0 cm .......................................27164
Til SB 47,5 cm*.....................................27165
Til SB 50,0 cm* ....................................27166
Til SB 52,5 cm* ....................................27167

Kørehåndtag, justerbare
Højderegulerbare og aftagelige.

Kørehåndtag Cross 6 ...................... 27338-01
Kørehåndtag Cross 5 XL ..................27341-01

Kørehåndtag, faste
Benyttes kun til 3A-ryg.

Kørehåndtag, faste ............................... 27644
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Tværstang til 3A-ryg (model 4 og 5)
Tværstangen stabiliserer kørestolen. Nedfæld- 
bar med snaplås på den ene side. Tværstangen 
er standard på Cross 5XL. SB = sædebredde. 
Tværstang 3A, model 4 & 5 
- til SB 35 cm ........................................28114
- til SB 37,5 cm .....................................28115
- til SB 40 cm ........................................28116
- til SB 42,5 cm ..................................... 28117
- til SB 45 cm  .......................................28118
- til SB 47,5 cm  ....................................28695
- til SB 50 cm ........................................28696
- til SB 52,5 cm .....................................28697
- til SB 55 cm ........................................28698
- til SB 57,5 cm .....................................28699
- til SB 60 cm ........................................28700

Sædekile
Giver øget siddekomfort og modvirker at 
bruger glider frem i sædet.  
SB = sædebredde. 

Sædekile til SB 35-37,5 cm ................. 80714
Sædekile til SB 40-45 cm.................... 80715
Sædekile til SB 47,5-57,5 cm ..............80779

Sædeklæde 
Dybdejusterbart fortil. Kort sædeklæde 
monteres på kort ramme, og langt sædeklæde 
på lang ramme. SB = sædebredde. 

Kort sædeklæde til SB 35 cm  ......62718-60
Kort sædeklæde til SB 37,5 cm .....62719-60
Kort sædeklæde til SB 40 cm........62720-60
Kort sædeklæde til SB 42,5 cm .... 62721-60
Kort sædeklæde til SB 45 cm........62722-60
Kort sædeklæde til SB 47,5 cm .....62978-60
Kort sædeklæde til SB 50 cm........62979-60
Kort sædeklæde til SB 52,5 cm ....62980-60
Kort sædeklæde til SB 55 cm........62981-60
Kort sædeklæde til SB 57,5 cm .....62982-60
Kort sædeklæde til SB 60 cm........62983-60
Langt sædeklæde til SB 35 cm .....62728-60
Langt sædeklæde til SB 37,5 cm ..62729-60
Langt sædeklæde til SB 40 cm .....62730-60
Langt sædeklæde til SB 42,5 cm .. 62731-60
Langt sædeklæde til SB 45 cm .....62732-60
Langt sædeklæde til SB 47,5 cm ..62984-60
Langt sædeklæde til SB 50 cm .....62985-60
Langt sædeklæde til SB 52,5 cm ..62986-60
Langt sædeklæde til SB 55 cm .....62987-60
Langt sædeklæde til SB 57,5 cm ..62988-60
Langt sædeklæde til SB 60 cm .....62989-60
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Sædeplade
Kort sædeplade til kort ramme, og lang  
sædeplade til lang ramme. Monteringskittet 
benyttes hvis der ønskes montering af sæde- 
pladen i samme højde som sæderørerne. 

Kort sædeplade til SB 35-37,5 cm ..... 26720
Kort sædeplade til SB 40-42,5 cm .....26721
Kort sædeplade til SB 45-47,5 cm ..... 26722
Kort sædeplade til SB 50-52,5 cm .... 26723
Kort sædeplade til SB 55-57,5 cm ......26724
Kort sædeplade til SB 60 cm .............. 26660
Lang sædeplade til SB 35-37,5 cm .....26725
Lang sædeplade til SB 40-42,5 cm ... 26726
Lang sædeplade til SB 45-47,5 cm .....26727
Lang sædeplade til SB 50-52,5 cm ... 26728 
Lang sædeplade til SB 55-57,5 cm .... 26729 
Lang sædeplade til SB 60 cm ............. 26662 
Monteringskit .......................................  27330 

Sædepude Tidy - hygiejneovertræk
Nem afspritning og vask ved høj temperatur 
(90°). Fås til alle Etac kørestolsbredder.  
SB = sædebredde. 

Tidy sædepude
Til SB 35,0 cm (længde 46 cm) .... 63130-63
Til SB 37,5 cm (længde 46 cm) ......63131-63
Til SB 40,0 cm (længde 46 cm) .... 63132-63
Til SB 42,5 cm (længde 50 cm) .... 63133-63
Til SB 45,0 cm (længde 50 cm) .... 63134-63
Til SB 47,5 cm (længde 50 cm) ..... 63135-63
Til SB 50,0 cm (længde 50 cm) .... 63136-63
Til SB 52,5 cm (længde 50 cm) .....63137-63
Til SB 55 cm (længde 50 cm) ........ 63138-63
Til SB 57,5 cm (længde 50 cm) ..... 63139-63

Sædepude
Anatomisk formet sædepude - kan tilpasses 
(tilskæres) sædedybden. Betræk: mørkegrå 
velour. SB = sædebredde. 

Sædepude til SB 35 cm ..................62230-60
Sædepude til SB 37,5 cm ............... 62231-60
Sædepude til SB 40 cm ..................62232-60
Sædepude til SB 42,5 cm ..............62233-60
Sædepude til SB 45 cm ..................62234-60
Sædepude til SB 47,5 cm ............... 62374-60
Sædepude til SB 50 cm ..................62266-60
Sædepude til SB 52,5 cm ..............62420-60
Sædepude til SB 55 cm .................. 62421-60
Sædepude til SB 57,5 cm ...............62422-60

Sædeforlængerstrop 
Sædeforlængerstrop øger sædedybden 
med 7 cm. Monteres med velcro og kan kun 
anvendes ved 3A-ryg.  
SB = sædebredde.

Strop til SB 35-40 cm .......................... 63291
Strop til SB 42,5-50 cm ....................... 63292
Strop til SB 52,5-60 cm ....................... 63293



Luftpude StarLock
Patenteret låsning af luftceller giver individuelle 
positioneringsmuligheder med maksimal 
trykaflastning. Puden fås i 4 højder.

Luftpude Star Stabil Air
Kombination af luft og anatomisk formet skum, 
giver stabilitet og aflastning.

Luftpude Star Standard Air
Enkel og let indstillelig luftpude. Brugeren 
opnår god komfort og omslutning af 
bækkenet. Puden fås i 2 højder.

Etac Komfortpude
Anatomisk formet pude i viskoelastisk skum. 
Aftageligt indlæg for yderligere tilpasning.  
Velour- eller hygiejnebetræk.

Etac Standardpude
Anatomisk formet sædepude med 
velour- eller hygiejnebetræk.

Etac Tidy Hygiejne
Anatomisk formet sædepude med 
vandtæt mørkegråt hygiejnetekstil 
med svejsede sømme.
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Etac tilbyder flere typer sædepuder 
-  både luftpuder, komfortpuder og 
standardpuder.

Se det store udvalg på vores  
hjemmeside eller i kataloget  
“Puder til kørestole”. 



Lårstøtte
Monteres på eksisterende armlæn.

Kort lårstøtte, 50 cm, højre ............. 27391-1
Kort lårstøtte, 50 cm, venstre ......... 27391-2
Lang lårstøtte, 57 cm, højre ............. 27392-1
Lang lårstøtte, 57 cm, venstre ........ 27392-2

Polstring til lårstøtte
Monteres på eksisterende armlæn med 
velcro.

Højre ...................................................82488-1
Venstre................................................82488-2

Sidebeskytter 
Aftagelig og højdejusterbar. 

Højre ......................................................50316
Venstre...................................................50317

Bredningssæt til armlæn
Øger afstanden mellem armlæn med 1 cm. 
Kørestolens totalbredde øges tilsvarende 
1 cm.

Bredningssæt........................................ 27533

Armlæn med fast armlænspude
Aftagelige og højdejusterbare armlæn med 
massiv plade. Fås i 2 versioner, hhv. højde-
justering vha. værktøj eller fingerskrue. 

Kort 25 cm, højre, fingerskrue .........26379-1
Kort 25 cm, venstre, fingerskrue .....26379-2
Langt 38 cm, højre, fingerskrue ......26380-1
Langt 38 cm, venstre, fingerskrue ..26380-2
Kort 25 cm, højre* .............................25172-1
Kort 25 cm, venstre* ........................ 25172-2
Langt 38 cm, højre* .......................... 25173-1
Langt 38 cm, venstre*...................... 25173-2
*Højdejusteres vha. unbraconøgle

Betræk til armlæn
Aftageligt indlæg af koldskum eller gel. Findes 
i kort (25 cm) og lang (38 cm). Betræk i mør-
kegrå velour, alternativt sort Dartex.

Kort 25 cm, koldskum/velour ........62282-60
Langt 38 cm, koldskum/velour ......62283-60
Kort 25 cm, koldskum/Dartex .......62282-63
Langt 38 cm, koldskum/Dartex .....62283-63
Kort 25 cm, gel indlæg/velour .......26240-60
Langt 38 cm, gel indlæg/velour .... 26241-60
Kort 25 cm, gel indlæg/Dartex ......26240-63
Langt 38 cm, gel indlæg/Dartex ... 26241-63

Brede armlænspuder
Monteres på armlæn med fast armlæns- 
pude. Sælges stykvis.

Str. 8 x 40 cm ........................................26873

Hemiplegiarmlæn
Justerbar i vinkel. Monteres på langt arm-
læn, som angiver højden. Polstret, aftageligt 
betræk i mørkegrå velour.

Montering på fast armlænspude: 
Højre ............................................. 25770-60-1
Venstre..........................................25770-60-2

Montering på aftagelig armlænspude: 
Højre .............................................27313-60-1
Venstre..........................................27313-60-2
Betræk ............................................. 62449-60
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Sidepuder 
Mindsker sædebredden med 2 cm. Til 
montering på sidepladerne. Klippes/skæres 
til efter eget ønske.

1 sæt med 2 stk ...................................28021

Benstøtte, snæver vinkel
Fodpladen kommer ca. 5 cm tættere på 
sædet. Universal, sælges stykvis. Fodplade 
bestilles separat. 

Universal (31 cm) .............................25570-01
Universal, kort (21 cm) .................... 25571-01
Universal, låsbar (31 cm) ................25573-01
Universal, kort låsbar (21 cm) ........25572-01

Benstøtte, vid vinkel (standard) 
Aftagelige og til siden svingbare.  
Universal, sælges stykvis. Fodplade  
bestilles separat. 

Universal, sort .................................. 25574-01
Universal, låsbar, sort ......................25575-01

Stænkskærm i kulfiber
Vinkel-, højde- og dybdejusterbar.

Højre ....................................................27397-1
Venstre ................................................27397-2

Benstøtte, eleverbar med lægpude 
Både benstøtte og lægpude kan justeres 
individuelt i højde og vinkel. Den bløde læg-
pude er betrukket med velour. Universal, 
sælges stykvis. Benstøtte, konsol, lægpude 
og fodplade bestilles separat. 

Universal benstøtte ......................... 25660-01
Konsol .............................................. 24544-01
Lægpude 35,0 - 37,5 cm ............... 62105-60
Lægpude 40,0 - 47,5 cm ............... 62104-60
Lægpude 50 - 60 cm .......................62451-60

Benstøtte, eleverbar med lægplade
Både benstøtte og lægplade kan justeres indi-
viduelt i højde og vinkel. Lægpladen er udført 
i skålformet plast, og polstring kan tilkøbes. 
OBS: Passer ikke til sædebredde 35-37,5 cm. 
Universal, sælges stykvis. Fodplade bestilles 
separat.

Universal ................................................. 26100
Polstring til lægplade, Dartex ...........62762-63
Polstring til lægplade, mørkegrå  
velour .................................................62762-60

Benstøtte, eleverbar med polstret lægplade
Benstøtte model Prio. Både benstøtte og læg-
pude kan justeres individuelt i højde og vinkel. 
Blød polstret lægpude med hygiejnebetræk. 
Fodplade og hælremme bestilles separat.  
SB = sædebredde. 

Til SB 42,5-45 cm, højre .............. 27857-65-1
Til SB 42,5-45 cm, venstre .......... 27857-65-2
Til SB 47,5-50 cm, højre...............27858-65-1
Til SB 47,5-50 cm, venstre ...........27858-65-2
Til SB 52,5-55 cm, højre ..............27859-65-1
Til SB 52,5-55 cm, venstre ..........27859-65-2
Til SB 57,5-60 cm, højre ..............27860-65-1
Til SB 57,5-60 cm, venstre...........27860-65-2

Polstring til benstøtte 

Højre ................................................ 3144030H
Venstre .............................................3144030V
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Delte fodplader
Justerbar i dybde/vinkel/højde og opklap-
pelig. Levereres med standard indfæst-
ningsrør 25 cm, kort 17 cm eller langt 35 
cm. SB = Sædebredde. Bestillingsnøgle: 
Højre (x=1) og Venstre (x=2). 

Standard 25 cm, SB 35 cm ...............25641-x
Standard 25 cm, SB 37,5 cm  ...........25642-x
Standard 25 cm, SB 40 cm .............. 25643-x
Standard 25 cm, SB 42,5 cm .......... 25644-x
Standard 25 cm, SB 45 cm .............. 25645-x
Standard 25 cm, SB 47,5 cm ............25736-x
Standard 25 cm, SB 50-60 cm ........ 25646-x
Kort 17 cm, SB 35 cm ...................... 25653-x
Kort 17 cm, SB 37,5 cm  .................. 25654-x
Kort 17 cm, SB 40 cm ...................... 25655-x
Kort 17 cm, SB 42,5 cm ................... 25656-x
Kort 17 cm, SB 45 cm .......................25657-x
Kort 17 cm, SB 47,5 cm .....................25738-x
Kort 17 cm, SB 50-60 cm ................ 25658-x
Langt 35 cm, SB 35 cm .....................25647-x
Langt 35 cm, SB 37,5 cm  ................ 25648-x
Langt 35 cm, SB 40 cm .................... 25649-x
Langt 35 cm, SB 42,5 cm ................ 25650-x
Langt 35 cm, SB 45 cm .....................25651-x
Langt 35 cm, SB 47,5 cm .................. 25737-x
Langt 35 cm, SB 50-60 cm ...............25652-x
Indfæstningsrør standard 25 cm ........ 81997
Indfæstningsrør kort 17 cm ................ 81999
Indfæstningsrør langt 35 cm .............. 81998

Polstring delte fodplader
En blød mørkegrå velourpolstring til delte 
fodplader. SB = Sædebredde. Bestillings- 
nøgle: Højre (x=1) og Venstre (x=2).  

Polstring til SB 35-40 cm ............ 63188-60-x
Polstring til SB 42,5-50 cm ........ 63189-60-x
Polstring til SB 52,5-60 cm ........ 63192-60-x

Fodpladeforlænger (dybde)  
til delt fodplade
Monteres ovenpå eksisterende fodplade. 
Forøger dybden 8 cm. SB = Sædebredde.

Til SB 40,0 - 42,5 cm ............................ 50798
Til SB 45,0 - 47,5 cm ............................ 50799
Til SB 50,0 cm ....................................... 50800

Gipsbenstøtte
Til helbensgips. Med tre separate puder der 
alle kan reguleres i højde/dybde/længde 
samt sideværts. Fås både til højre og ven-
stre side. Fodplade bestilles separat.

Højre, L50 x B20 cm ..........................27417-1
Venstre, L50 x B20 cm ..................... 27417-2

Amputationsbenstøtte
Justerbar i højde, dybde, vinkel samt 
sideværts. Passer både venstre og højre 
side. Mørkegrå velour eller sort Dartex.

Cross 6, Amputationsbenstøtte  
Velour ...............................................25516-60
Cross 6, Amputationsbenstøtte  
Dartex ..............................................25516-63
Cross 5 XL, Dartex, højre ........... 26210-63-1
Cross 5 XL, Dartex, venstre ....... 26210-63-2

Amputationsvægt
Modvirker risikoen for at vælte og forbedrer 
køreegenskaberne. Aftagelig og vinkel- 
regulerbar. Vægt: 3 kg.

Universal ................................................26876

Dækprop 
Dækroppen monteres når der ikke benyttes 
benstøtter på kørestolen (Kun til Cross 6).

Dækprop ................................................ 51213
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Hælrem
Regulerbar i længden. Passer både til højre 
og venstre side. Kan ikke kombineres med 
fodpladeforlænger.

Universal ................................................ 24458

Fodpladeforlænger (bredde)  
til delt fodplade
Monteres ovenpå eksisterende fodplade for 
at øge bredden. Er monteret som standard 
på Cross 6 SB 52,5 cm. SB = Sædebredde.

Til SB 52,5 - 60 cm ............................... 28443

Lægbånd 
Aftageligt, regulerbart i længden.  
SB = Sædebredde.

Lægbånd til SB 35 - 37,5 cm ............... 25356
Lægbånd til SB 40 - 42,5 cm ............... 25357
Lægbånd til SB 45 - 47,5 cm ............... 25358
Lægbånd til SB 50 - 52,5 cm ............... 25359
Lægbånd til SB 55 - 60 cm .................. 26062

Polstring til lægbånd
Blød støtte til læggene. 
Findes i længderne 20, 30 og 40 cm. 

Polstring til lægbånd, L20 cm .............. 26845
Polstring til lægbånd, L30 cm .............. 26846
Polstring til lægbånd, L40 cm ...............26847

Polstret lægstøtte
Lægstøtte i blød og varm velour og i to bred-
der. SB = sædebredde. 

75 cm til SB: 35-47,5 cm ................63186-60
90 cm til SB: 50-60 cm ...................63187-60

Hel fodplade
Opklappelig og indstillelig i højde og vinkel. 
SB = Sædebredde.

Til SB 35-37,5 cm, B21 x D17 cm ........ 25936
Til SB 40-50 cm, B26 x D17 cm ............25937
Til SB 50-60 cm, B37 x D17 cm ........... 26853

Polstring til hel fodplade
Blød velour polstring til hel fodplade ovenfor. 
SB = Sædebredde.

Polstring til SB: 40-47,5 cm .............63190-60
Polstring til SB: 50-60 cm ................63191-60

Hel fodplade, aftagelig (til børn) 
Justerbar i højde, dybde og vinkel. Aftagelig. 
SB = Sædebredde.

Til SB 35,0 cm ....................................... 26306
Til SB 37,5 cm ........................................26307
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Drivhjul
OBS! Alle drivhjul leveres uden aksel.

20" massivt dæk (PUR), ståldrivring....27544
22" massivt dæk (PUR), ståldrivring....27555
24" massivt dæk (PUR), ståldrivring ....27567
20" højtryksdæk, ståldrivring ............... 28477
22" højtryksdæk, ståldrivring ...............27550
26” højtryksdæk, ståldrivring .............. 27572
20" halvmassivt (Flexel) dæk, ståldrivring 27683
22" halvmassivt (Flexel) dæk, ståldrivring..27687
24" halvmassivt (Flexel) dæk, ståldrivring ..27691
26” halvmassivt (Flexel) dæk, ståldrivring 27992
24" Carbon med titan drivring..............82534
Quick Release aksel .............................82483

Dæk og slanger

Dæk, højtryk 20" ...................................82198
Dæk, højtryk 22" ...................................81125
Dæk, højtryk 24" ...................................80558
Dæk, massivt 20" ................................. 80787
Dæk, massivt 22" .................................81384
Dæk, massivt 24" .................................. 80768
Dæk, højtryk til Carbon drivhjul 24” ....82907
Slange, højtryk 20” ...............................82199
Slange, højtryk 22” ...............................80136
Slange, højtryk 24” ...............................80560
Slange, højtryk til Carbon drivhjul 24” 82908
Slange, lavtryk 20” ...............................80132

Drivringe

20" aluminium ....................................... 81109
22" aluminium .......................................25636
24" aluminium ....................................... 25181
20" plastbelagt ......................................81229
22" plastbelagt ......................................80895
24" plastbelagt ......................................82998
20" stål .................................................. 21034
22" stål ..................................................24395
24" stål...................................................24023
20" mosgummi ......................................24442
22" mosgummi ...................................... 24551
24" mosgummi ......................................80800
24" Titan ................................................24540
Monteringssæt til drivring .................... 24514

Enhåndsdrift
Passer til både højre og venstre side. Kan 
ikke kombineres med ledsagerbremse. Både 
drivhjul og teleskopaksel skal monteres. SB 
= sædebredde. 

Enhåndsdrift 20" drivhjul ...................... 26534
Enhåndsdrift 22" drivhjul ...................... 26533
Enhåndsdrift 24" drivhjul ...................... 26522
Teleskopaksel til SB: 35-37,5 cm ........ 27317
Teleskopaksel til SB: 40-42,5 cm ........ 27318
Teleskopaksel til SB: 45-50 cm ........... 27319
Teleskopaksel til SB: 52,5-57,5 cm..... 27320
Teleskopaksel til SB: 60 cm ................. 27321

Cambervinkel
Vælg mellem 2º (standard) eller 0º.

Inderste brik 2º (standard) ...................82568
Yderste brik 2º (standard) ....................82567
Inderste brik 0º .....................................82570
Yderste brik 0º.......................................82569

Egerbeskytter
Med gråt eller gult tryk og Etac logo.

Egerbeskytter 20" Grå Etac .............25502-28
Egerbeskytter 22" Grå Etac .............25503-28
Egerbeskytter 24" Grå Etac .............25504-28
Egerbeskytter 20" Gul Etac .............25502-29
Egerbeskytter 22" Gul Etac .............25503-29
Egerbeskytter 24" Gul Etac ..............25504-29
Egerbeskytter 20”  
m. ledsagerbremse ..........................28816-28
Egerbeskytter 22”  
m. ledsagerbremse .......................... 28817-28
Egerbeskytter 24”  
m. ledsagerbremse ..........................28818-28

Tipsikring
Opklappelig, justerbar i højde og regulerbar  
i længde og vinkel. Passer alle sædehøjder.

Cross 6 Tipsikring multi CC59 .............. 28457
Cross 5 XL teleskop Tipsikring ..............27526

Schwalbe drivhjul
Alle drivhjul leveres uden aksel.

24” Schwalbe Rightrun med højtryksdæk: 
- med alu drivring ............................... 28581
- med rustfri stål drivring ...................28584
- med plastbelagt drivring .................28583
- med Titan drivring ............................ 28585

24” Schwalbe Marathon Plus  
(grovere dæk mønster) med højtryksdæk: 
- med alu drivring ............................... 28603
- med rustfri stål drivring ................... 28606
- med plastbelagt drivring ................. 28605
- med titan drivring ............................ 28607

Quick Release aksel.......................... 82483
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Forhjul

4", 100x30 mm massivt* ..................... 27870
5", 125x30 mm massivt .......................27865
6", 150x30 mm massivt .......................27869
6½", 165x30 mm massivt ....................27866
6", 150x30 mm halvmassivt ................27863 
7", 175x45 mm halvmassivt ................27867
8", 200x35 mm halvmassivt ................27864
8", 200x50 mm halvmassivt** ...........27868
8", 200x30 mm luft .............................. 27872

* Kun til ekstra kort forgaffel 
** Kræver montering af forgaffel model 
Transit.

Bremse med vinklet håndtag
Giver en større gribeflade. Komplet bremse 
med sort eller rødt håndtag.

Rødt, komplet højre............................ 27528-1
Rødt, komplet venstre ........................ 27528-2
Sort, komplet højre ............................ 27532-1
Sort, komplet venstre ........................ 27532-2
Håndtag (kun det yderste led):  
Rødt sæt til både højre og venstre side 27574
Sort sæt til både højre og venstre side 25537

Bremseforlænger
Kan foldes sammen, så det er nemmere at 
komme i og ud af stolen.. 

One size ..................................................25515

Vaterpas til indstilling af forhjulsophæng/
forgaffel

Vi har udviklet et vaterpas, som gør det 
enkelt og nemt at indstille forhjuls- 
ophæng/forgaffel i korrekt vinkel. En forgaf-
fel i lod sikrer de bedste køreegenskaber 
for kørestolen. Vaterpasset klemmes let ned 
over forhjulsophænget, og man har således 
begge hænder fri til at bruge værktøj.

One size ................................................ 28524

Bredt forgaffelfæste
Flytter forhjulet 3 cm udad. Sædets
totalbredde bliver ikke påvirket. Ekskl. forgaf-
fel (se ovenfor).

Bredt forgaffelfæste kit, komplet ......... 25763
Forgaffelhus, bredt ................................80899
Låg til forgaffelhus ................................50429

Lavt forgaffelfæste
Til 4" og 5" forhjul. Ekskl. forgaffel (se oven-
for). Ved montering af ekstra kort forgaffel, 
4" forhjul og 20" drivhjul i G-rækken, sættes 
sædehøjden ned til 34 cm. OBS! Ved denne 
indstilling ændres max brugervægt til 90 kg. 

Lavt forgaffelfæste kit, komplet ...........28633
Forgaffelhus, lavt ................................... 83417
Låg til forgaffelhus ................................50429

Forgafler

Ekstra kort forgaffel, kun til 4" forhjul ..26238
Std. forgaffel, Kort 13 cm,  
stålaksel ................................................ 24677
Std. forgaffel, Mellem 18 cm,  
stålaksel ................................................24678
Std. forgaffel, Kort 13 cm,  
forstærket ..............................................24834
Std. forgaffel, Mellem 18 cm,  
forstærket ..............................................24835
Forgaffel model Transit* ........................27874

* Anvendes ved montering af 8" forhjul 
(200x50 mm halvmassivt) 

Enhåndsbremse
Kan kombineres med drivhjul til ledsager- 
bremse. 

Højre .................................................... 27531-1
Venstre ................................................ 27531-2
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Bord
Transparent. Monteres på lange armlæn. 
SB = sædebredde. 

SB 35,0 cm (Bord 45,0 cm) ..................24417
SB 37,5 cm (Bord 47,5 cm) .................. 25187
SB 40,0 cm (Bord 50,0 cm) ................. 24418
SB 42,5 cm (Bord 52,5 cm) ................. 25188
SB 45,0 cm (Bord 55,0 cm) ................. 24419
SB 47,5 cm (Bord 57,5 cm) .................. 25731
SB 50,0 cm (Bord 60,0 cm) ................. 24601
SB 52,5 cm (Bord 62,5 cm) .................26020
SB 52,5 cm (Bord 62,5 cm) .................26021
SB 55 cm (Bord 62,5 cm) .....................26022
SB 57,5 cm (Bord 62,5 cm) .................26907

Halvbord
Justerbart i dybde og bredde. Kan foldes til 
siden. Monteres på langt armlæn.

Højre ....................................................27352-1
Venstre ................................................27352-2

Polstret hoftesele
Den polstrede hoftesele med 2 fikserings- 
punkter er god til at fastholde den siddende 
stilling. Kan også bruges som brystsele. To 
mulige monteringspunkter på kørestolens 
stel. 

Polstret hoftesele .......................... 3185424-1

Hoftesele
Med plastlås, justerbar i længden. To mulige 
monteringspunkter på kørestolens stel. 

To-delt, totallængde 100 cm ................25668
To-delt, totallængde 128 cm ................ 26163
Med autolås (ej delt),  
totallængde 170 cm..............................62190

Polstret hoftesele, Y-model
25 mm endegjord og plastlås. Regulerings-
strop ved spændet til finjustering af 
bespændingen. 

Hoftesele str M, L25-41 cm ......... 3185725-M
Hoftesele str L, L32-44 cm ............3185725-L 
Hoftesele str XL, L41-52 cm ....... 3185725-XL 

Polstret hoftesele, Y-model
40 mm endegjord og snaplås. Regulerings-
strop ved spændet til finjustering af 
bespændingen. 

Hoftesele str 2, L35-48 cm ......3185427-240
Hoftesele str 3, L37-50 cm ..... 3185427-340
Hoftesele str 4, L45-57 cm ..... 3185427-440

Længde (L)

Længde (L)

Ledsagerbremse (Åbningsvinkel 75 mm)  
Åbningsvinklen måler 75 mm mellem 
håndtag og bremsegreb.

Kontakt Etac for nærmere info. 

Ledsagerbremse (Åbningsvinkel 100 mm)
Åbningsvinklen måler 100 mm mellem 
håndtag og bremsegreb.

Kontakt Etac for nærmere info. 
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Selefæste
Selefæstet monteres på hovedstøtte- 
stangen. 

Se vores hjemmeside for yderligere udvalg 
af veste og seler.

Selefæste...............................................28186

Stokkeholder
Velegnet til både højre og venstre side.

Universal komplet, dobbelt ....................27327

Dropstativ
Komplet med beslag.

One size ................................................ 28323

Hjælpemotor Lille Viking

Med Lille Viking gøres kørestolen el-drevet 
og ledsagerstyret, og betjenes via en trinløs 
håndbetjening monteret på stolens
skubbehåndtag. OBS: Der vil kunne fore-
komme indstillinger på stole, hvor der kan 
være behov for at vælge en anden type 
motor eller monteringssæt. Bemærk også, 
at det kan være nødvendigt at justere sto-
lens højde. Kontakt venligst Etac.
SB = sædebredde. 

Lille Viking til Cross 6  
(HMI-nr. 128882) ................................. 28616
Monteringssæt  
til SB 37,5-47,5 cm .................... UB200624K
Monteringssæt 
til SB 50,0-60,0 cm ....................UB200624L

Værktøjssæt
Indeholder 3 ringgaffelnøgler, 5 unbraco- 
nøgler, 1 topnøgle og 1 stjerneskruetrækker.

Sæt ......................................................... 25174



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

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. 

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
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