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Drivhjul till rullstolar Panthera
Beställningsstöd

Standardhjul Bambino/Bambino 3

Art nr artikel
vikt 2 drivhjul,
gram

61023 Drivhjul 20tum standard utan drivring och däck högtryck (RightRun)
=  standard sb24 på Bambino

63046 Drivring titan 20tum
59452 Drivring Paragrip 20tum
68374 Drivring Tetragrip 20tum
63042 Drivring Maxgrepp 20tum
68372 Däck 20tum massiva.

61021 Drivhjul 22tum standard utan drivring och däck högtryck (RightRun)
= standard på Bambino sb 27-33, Bambino 3 (även kort chassi) sb 24-33

63589 Drivring Titan 22tum
59455 Drivring Paragrip 22tum
62748 Drivring Tetragrip 22tum
63191 Drivring Maxgrepp 22tum
66310 Däck 22tum massiva. 
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För massiva däck i kombination med broms S3 rekommenderar Panthera att extra bromsblad för 
PU-däck beställs för ökad bromsverkan, art nr 66919 (set) Se extra information vid vårdarbroms 
och enhandsdrift i kombination med massiva däck.

Rullstolar från Panthera har fr o m 2017-04-01 inte drivhjul i grundkonfigurationen 
utan dessa ska beställas på egna orderrader. Drivhjul måste beställas samtidigt med rullstolen - 
ange samleverans. 

Det gäller följande modeller:
Panthera S3
Panthera S3 Kort
Panthera S3 Kort Abduktion
Panthera S3 Kort Låg
Panthera S3 Large
Panthera S3 Swing
Panthera U3
Panthera U3 Light

För rullstol Bambino/Bambino 3 ingår drivhjul i grundkonfiguration. Nedanstående artikelnummer är för 
information om art nr vid förskrivning av dubbelutrustning av drivhjul. Om ev  annan drivring eller däck 
önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

Om drivhjul beställs senare för ev utbyte och annan drivring/däck önskas ska förutom samleverans 
också anges montering.

OBS! 2 drivhjul ska beställas till rullstolen



Standardhjul S3 samtliga modeller samt U3

Art nr artikel
vikt 2 drivhjul, 
gram

68191 Drivhjul 24tum standard med titandrivring och däck högtryck (RightRun) 3500
59451 Drivring Paragrip 24tum mervikt  +560
52157 Drivring Tetragrip 24tum mervikt  +600
58968 Drivring Maxgrepp 24tum mervikt  +500
13878 Däck 24tum grovmönstrade mervikt  +188
40852 Däck 24tum Marathon Plus mervikt  +540
18247 Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set). mervikt  +520

Standardhjul U3 Light samt Panthera X

Art nr artikel
vikt 2 drivhjul,
gram

68446 Drivhjul Spinergy X 24tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck 
RightRun 24x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg) 2480

66355 Drivring aluminium till Spinergy X (standard) inkl ovan
39907 Drivring titan 24tum mervikt +300
59451 Drivring Paragrip 24tum mervikt +860
52157 Drivring Tetragrip 24tum mervikt +900
58968 Drivring Maxgrepp 24tum mervikt +800
51178 Däck 24tum högtrycksdäck One (slits mycket fort) lägre vikt -168
13878 Däck 24tum grovmönstrade mervikt +188
40852 Däck 24tum Marathon Plus mervikt +340
18247 Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set). mervikt +1140
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Standardhjul till U3 Light och Panthera X är utan drivring. Standarddrivring aluminium beställs på egen 
orderrad - ange samleverans. 
Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.



Övriga drivhjul

Art nr artikel
vikt 2 drivhjul,
 gram

61023 Drivhjul 20tum standard utan drivring och däck högtryck (RightRun)
63046 Drivring Titan 20tum
59452 Drivring Paragrip 20tum
68374 Drivring Tetragrip 20tum
63042 Drivring Maxgrepp 20tum
68372 Däck 20tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set). 
68372 Däck 20tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift. 

Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set)
61021 Drivhjul 22tum standard utan drivring  och högtrycksdäck (RightRun)
63589 Drivring Titan 22tum
59455 Drivring Paragrip 22tum
62748 Drivring Tetragrip 22tum
63191 Drivring Maxgrepp 22tum
51250 Däck 22tum Marathon Plus 
66310 Däck 22tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set). 
66309 Däck 22tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift. 

Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set)
68446 Drivhjul Spinergy X 24tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck 

RightRun 24x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg) 
Om drivhjulet ska användas till rullstol S3/U3 sb45 eller 50cm måste stålaxel 
66647 beställas för utbyte.

66355 Drivring aluminium 24tum till Spinergy X (standard)
39907 Drivring titan 24tum
59451 Drivring Paragrip 24tum
52157 Drivring Tetragrip 24tum
58968 Drivring Maxgrepp 24tum
51178 Däck 24tum högtrycksdäck One (slits mycket fort)
13878 Däck 24tum grovmönstrade 
40852 Däck 24tum Marathon Plus 
18247 Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set). 
23956 Däck 24tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift. 

Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set)

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.



Övriga drivhjul fortsättning
68447 Drivhjul Spinergy X 25tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck 

RightRun 25x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg)
Om drivhjulet ska användas till rullstol S3/U3 sb45 eller 50cm måste stålaxel 
66647 beställas för utbyte.

68448 Drivring aluminium 25tum till Spinergy X (standard)
53568 Drivring titan 25tum
59454 Drivring Paragrip 25tum
53570 Drivring Tetragrip 25tum
68139 Drivring Maxgrepp 25tum
52327 Däck 25tum Marathon Plus 
69301 Drivhjul Spinergy X 26tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck 

RightRun 26x1tum inkl stålaxel
53569 Drivring titan 26tum till Spinergy X (standard)
59453 Drivring Paragrip 26tum
53571 Drivring Tetragrip 26tum
68464 Drivring Maxgrepp 26tum
54383 Däck 26tum Marathon Plus 
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Art nr artikel
vikt 2 drivhjul,
gram

58940 Drivhjul 22tum med vårdarbroms, däck högtryck -  komplett set med 
2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring.

56920 Drivhjul 24tum med vårdarbroms, däck högtryck -  komplett set med 
2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring. 3740

Dessutom måste bakaxel (1st), körbåge (1st) , fäste till körbåge (1st hö, 1st 
vä), distans 12mm (2st) samt drivring (2st) beställas - ange samleverans

29914 Bakaxel sb27 kpl
57175 Bakaxel sb30 kpl
29913 Bakaxel sb33 kpl
29912 Bakaxel sb36 kpl
30945 Bakaxel sb39 kpl
30946 Bakaxel sb42 kpl
58488 Bakaxel sb45 kpl
59832 Bakaxel sb50 kpl 
76630 Körbåge H/S sb27  utan fäste
66017 Körbåge H/S sb30  utan fäste
66018 Körbåge H/S sb33 utan fäste
66019 Körbåge H/S sb36  utan fäste
66020 Körbåge H/S sb39 utan fäste
66021 Körbåge H/S sb42 utan fäste
66022 Körbåge H/S sb45 utan fäste
66023 Körbåge H/S sb50 utan fäste

OBS!
Vid kombination vårdarbroms och massiva däck måste Pantheras massiva (grå) däck beställas pga att höjdskillnaden 

blir för stor med de svarta massiva däcken. Sesamnr: 
68372 Däck 20tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.
66309 Däck 22tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.
23956 Däck 24tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.

Glöm inte bromsblad för PU-däck art.nr 66919 (set)

Drivhjul med vårdarbroms S3 samt U3
*Kontrollera på Panthera´s hemsida, vilka modeller som vårdarbroms kan monteras på.
* Vårdarbroms ska alltid kombineras med tippskydd. Max brukarvikt reduceras till 100 kg för de
modeller som har 150kg brukarvikt. 
* Vid användning av armstöd i kombination med vårdarbroms på rullstolar i S3-serien behövs armstöd S3 
för 26tum när man använder 24" drivhjul. Vid 22" drivhjul kan armstöd för 24" användas. Detta för att 
undvika att däcken tar i armstödets sidoskydd. 
1Avkortad körbåge -10cm, behövs om körbågen ska tas bort vid vårdarbroms i kombination med rygghöjd 35 
eller högre, ex vid transport. Om inget behov finns kan vanliga körbågen användas.



77746 Körbåge H/S -10cm sb30cm utan fäste1

77747 Körbåge H/S -10cm sb33cm utan fäste1

77748 Körbåge H/S -10cm sb36cm utan fäste1

77749 Körbåge H/S -10cm sb39cm utan fäste1

77750 Körbåge H/S -10cm sb42cm utan fäste1

77751 Körbåge H/S -10cm sb45cm utan fäste1

77752 Körbåge H/S -10cm sb50cm utan fäste1

66248 Fäste körbåge h/s S3 kpl hö
66247 Fäste körbåge h/s S3 kpl vä 
30393 Distans mutterstycke 12mm
63589 Drivring titan 22tum 
39907 Drivring titan 24tum 

Önskas annan drivring/däck, se sid 3 under "Övriga drivhjul".

Drivhjul med vårdarbroms S3 samt U3 fortsättning



Art nr artikel
vikt 2 drivhjul,
gram

58940 Drivhjul 22tum med vårdarbroms, däck högtryck -  komplett set med 
2 drivhjul. Exkl bakaxel, körhandtag och drivring.

56920 Drivhjul 24tum med vårdarbroms, däck högtryck -  komplett set med 
2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring. 3740

Dessutom måste bakaxel (1st), körhandtag (1st hö, 1 st vä) , fäste till 
körhandtag (1st hö, 1st vä) samt samt drivring (2st) beställas - ange 
samleverans

68204 Bakaxel sb24 kpl
29914 Bakaxel sb27 kpl
57175 Bakaxel sb30 kpl
29913 Bakaxel sb33 kpl
29912 Bakaxel sb36 kpl
30945 Bakaxel sb39 kpl
30946 Bakaxel sb42 kpl
58488 Bakaxel sb45 kpl
59832 Bakaxel sb50 kpl 
58651 Körhandtag hö utan fäste
58650 Körhandtag vä  utan fäste
57417 Körhandtagsfäste hö
57416 Körhandtagsfäste vä
63589 Drivring titan 22tum 
39907 Drivring titan 24tum 

Önskas annan drivring/däck, se sid 3 under "Övriga drivhjul".
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Drivhjul med vårdarbroms Bambino, S2 samtliga modeller samt U2
Vårdarbroms ska alltid kombineras med tippskydd. Max brukarvikt reduceras till 100 kg för de
modeller som har 150kg brukarvikt. I dagsläget monteras ej vårdarbroms på Bambino 3 pga. bl a väldigt 
dålig ergonomisk körställning. Hög bakomliggande broms kan vara ett alternativ om man vill undvika att 
barnet själv kan låsa upp stolen, art.nr 80955. Ett annat alternativ är att välja S3 rygg på Bambino 3 och 
därmed använda vårdarbroms för S3.



Art nr artikel
54765 Drivhjul 20tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. 

Exklusive drivaxel och bakaxel.
54766 Drivhjul 22tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. 

Exklusive drivaxel och bakaxel.
54767 Drivhjul 24tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. 

Exklusive drivaxel och bakaxel.
54768 Drivhjul 26tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. 

Exklusive drivaxel och bakaxel.
54769 Drivhjul 20tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. 

Exklusive drivaxel och bakaxel.
54770 Drivhjul 22tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. 

Exklusive drivaxel och bakaxel.
53523 Drivhjul 24tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. 

Exklusive drivaxel och bakaxel.
54771 Drivhjul 26tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. 

Exklusive drivaxel och bakaxel.

Dessutom måste drivaxel (1st) och bakaxel (1st) beställas - ange samleverans

37737 Drivaxel sb27
54772 Drivaxel sb30-33 (både den här och den för sb 33-36 passar sb 33 se lagersaldo)

54773 Drivaxel sb33-36 (både den här och den för sb 30-33 passar sb 33 se lagersaldo)

54774 Drivaxel 39-42
54775 Drivaxel 45-50
29914 Bakaxel sb27 
57175 Bakaxel sb30 
29913 Bakaxel sb33 
29912 Bakaxel sb36 
30945 Bakaxel sb39 
30946 Bakaxel sb42 
58488 Bakaxel sb45 
59832 Bakaxel sb50 

Önskas annat däck, se sid 3 under "Övriga drivhjul".

OBS!
Vid kombination vårdarbroms och massiva däck måste Pantheras massiva (grå) däck beställas pga att höjdskillnaden 

blir för stor med de svarta massiva däcken. Sesamnr: 
68372 Däck 20tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.
66309 Däck 22tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.
23956 Däck 24tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.

Glöm inte bromsblad för PU-däck art.nr 66919 (set)

Drivhjul med enhandsdrift                                                                                  
Bambino, Bambino 3, U2, U3 samt samtliga modeller S2 och S3

OBS! Ange hö- eller vä-drift
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