STRONGBACK
Ultra lichtgewicht rolstoel

De STRONGBACK rolstoel is de eerste standaard,
opvouwbare handmatige rolstoel die voor een effectieve
ondersteunende houding zorgt. De unieke vorm bevordert
gezond rechtop zitten en is comfortabel vanaf het eerste
moment. De STRONGBACK is handig, gemakkelijk en eenvoudige te bedienen.
Naast de uitstekende ergonomie scoort de STRONGBACK
ook dankzij de stijlvol gebogen lijnen, de elegante uitstraling en zijn sportieve looks. De STRONGBACK beschikt
over alle voordelen van een lichtgewicht rolstoel. Hij is
gemakkelijk opvouwbaar, gebruiksvriendelijk en zeer
makkelijk te verplaatsen.

De ergonomische rolstoel
•
•

•
•
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De STRONGBACK ondersteunt de
natuurlijke en gezonde lumbale
kromming van de wervelkolom.
De vorm van de STRONGBACK voorkomt
dat de gebruiker onderuit kan zakken
waardoor tussenwervelschijven klem
komen te zitten.
De ergonomie biedt comfort en
gezondheidsvoordelen.
De gepatenteerde STRONGBACK
technologie zorgt voor een effectieve
ondersteuning van de houding.

Specificaties
STRONGBACK 22S
STRONGBACK 24
Afmeting en gewichten
Model
STRONGBACK 22S
40 cm
Afmeting
41 cm
Zitbreedte
40 cm
Zitdiepte
45 cm
Zithoogte
12º
Zithoek
62 cm
Totale breedte***
101 cm
Totale lengte
89 cm
Totale hoogte
45 cm
Hoogte rugleuning
Hoek rugleuning
6,7 kg
Netto gewicht **
12,2 kg
Totaal gewicht*
135 kg
Maximale belasting

STRONGBACK 24

STRONGBACK 24

45 cm

50 cm

45 cm

50 cm

45 cm

45 cm

50 cm

50 cm

12º

12º

69 cm

74 cm

102 cm

102 cm

95 cm

95 cm

45 cm

45 cm

gebogen van -10° tot +20°
7,7 kg

7,8 kg

13 kg

13,1 kg

135 kg

135 kg

*Totaal gewicht inclusief wielen, beensteunen en anti-tip
** Netto gewicht exclusief wielen, beensteunen en anti-tip
***Let op: met trommelremmen:
Totale breedte + 2 cm | Netto gewicht + 0,9 kg | Totaal gewicht + 0,9 kg

Reistas maat L
Afmeting
Gewicht
Geschikt voor

STRONGBACK 22S / 24

Rijeigenschappen
Statische stabiliteit

Zitpositie 7,2° - hierdoor wordt het meest ideale rij comfort bereikt

780 x 310 x 780 mm
3,4 kg

Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wegklapbare, afneembare voetsteunen
Kledingbescherming op zijpanelen
Ergonomische handgrepen met comfortabele grip
Wielen met quick release voor gemakkelijk opbergen en transport
Afneembare anti-kiep
Traploos verstelbare rugleuning
Kort armleuningen geschikt voor onder bureau/tafel
Achteras met 3 standen (alleen STRONGBACK 24)
Opklapbare beensteun (optioneel)
Opklapbare armleuningen (optioneel)
Parkeerremmen (optioneel)
Trommelremmen te bedienen door begeleider (alleen op model incl. beremming)
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