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Ryggstöd rakt med reglerbar ryggklädsel
Körhandtag, bakomliggande höjdjusterbara

Sesam
nr 

Wolturnus 
artikel nr

Benämning Kommentar Bild

x 75984 840000022246 Rullstol Start M6 Junior VB sb28cm sd31cm
x 75985 840000022247 Rullstol Start M6 Junior VB sb30,5cm sd31cm
x 75986 840000022248 Rullstol Start M6 Junior VB sb33cm sd34cm

x 75966 840000209860 Benstöd fast utan fotplatta hö
x 75965 840000209824 Benstöd fast utan fotplatta vä

75964 840000207857 Benstöd vinkelställbar hö utan fotplatta
75962 840000207380 Benstöd vinkelställbar vä utan fotplatta

Benstöd

Drivhjul 22tum med vådarbroms, punkteringsfria däck 
Drivring rostfritt stål
Länkhjul 5tum massiva, gummi

Armstöd uppfällbara och avtagbara, höjdjusterbara

Beskrivning standardutförande, max brukarvikt 90 kg

Start M6 Junior med vårdarbroms
Beställningsstöd

Beställningsstödet används som hjälp vid beställning och ska inte skickas in.

Start M6 Junior med vårdarbroms är i standardutförande utrustad enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen 
levererad med endast dessa tillbehör behöver du inte ange några artikelnummer för tillbehören utan anger endast artikelnumret 
för den rullstol Du önskar beställa.  

Tippskydd

Vadband (fäst i respektive benstödsöverdel och fotplatta, se bild på rullstol). 
OBS! Ingår endast på vinkelfasta benstöd och endast vid leverans av rullstol.

Färg: Röd
OBS! Saknar transportfäste, vid behov beställs dessa som tillbehör

Benstöd avtagbara vinkelfasta med vinkelreglerbara fotplattor, 
underbenslängd inställning 30-40 cm 

Inställning: 
Sitthöjd fram 45 cm
Sitthöjd bak 43cm
Rygghöjd 32,5cm
Drivhjulsinställning (hjulavstånd) på sb28 och sb30,5 är endast möjlig med 
lång/passiv inställning. Sb33 cm har som standard kort/aktiv. Lång/passiv är 
möjlig att välja och då hamna drivhjulet 12 cm längre bak än kort/aktiv.

Standard = x 



Sesam
nr 

Wolturnus 
artikel nr

Benämning Kommentar Bild

x 75963 840000207412 Fotplatta m insticksrör sb28cm hö
x 75967 840000207368 Fotplatta m insticksrör sb28cm vä
x 75960 840000204227 Fotplatta m insticksrör sb30,5cm hö
x 75958 840000204208 Fotplatta m insticksrör sb30,5cm vä
x 75961 840000204228 Fotplatta m insticksrör sb33cm vä
x 75959 840000204209 Fotplatta m insticksrör sb33cm vä

Fotplatta m insticksrör kort underbenslängd
 24-30cm:

77294 840000209854 sb28cm hö
77291 840000209818 sb28cm vä
77292 840000209840 sb30,5cm hö
77289 840000209804 sb30,5cm vä
77290 840000209805 sb33cm vä
77293 840000209841 sb33cm hö

76039 840000209876 Hälband sb28 cm, styck

Borrning i fotplatta krävs. 
Skriv kommentar om 
montering önskas. Vid 
komplettering till redan 
lev. rullstol skriv ao för 
montering

76040 840000209877 Hälband sb30,5 cm, styck

Borrning i fotplatta krävs. 
Skriv kommentar om 
montering önskas. Vid 
komplettering till redan 
lev. rullstol skriv ao för 
montering

76041 840000209878 Hälband sb33 cm, styck

Borrning i fotplatta krävs. 
Skriv kommentar om 
montering önskas. Vid 
komplettering till redan 
lev. rullstol skriv ao för 
montering

x 76811 840000202152 Vadband/hälband 580mm Ingår som standard på 
vinkelfasta benstöd vid 
samtidig beställning av 
rullstol. Om benstöd 
beställs separat ingår 
inte vadband.

x 76043 840000210021 Armstöd uppfällbart och avtagbart vä
x 76044 840000210032 Armstöd uppfällbart och avtagbart hö

x 76720 840000007823 Tippskydd, styck Ej kombinerbart med sitt-
höjd bak lägre än 41 cm

75957 840000210160 Transportfästen (max brukarvikt 60 kg) Kpl set för en rullstol

Tippskydd/Transportfäste

Kan kombineras både
med Benstöd fast och 
Benstöd vinkelställbar. 

Forts Benstöd

Armstöd

Kan kombineras både
med Benstöd fast och 
Benstöd vinkelställbar.
Svårt att reglera i högsta 
lägen (2-3cm) utan 
specialverktyg.
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x 76021 840000201526 Länkhjul 5tum massivt, gummi grå, styck
77296 840000201516 Länkhjul 6tum (150x33mm) massivt  grå, styck

x 76022 840000207612 Länkhjulsgaffel lång vä
x 76023 840000207623 Länkhjulsgaffel lång hö

x 840000210109 Drivhjul 22tum VB, drivring rostfritt stål, 
PU-däck 3/8 massiva grå vä

x 840000210117 Drivhjul som ovan hö
x 840000210076 Drivring 22tum rostfritt stål, styck

51174 Annan balansering än std, ange balansläge i 
      

62546 Ekerskydd 22tum transparant Haco, styck

x 76038 840000207672 Knäledsbroms lång vä
x 76045 840000207684 Knäledsbroms lång hö

x 76042 840000209921 Körhandtag bakomliggande höjdjusterbara, par

26578 840000100041 Bålstöd kulled svängd dyna medium 130x90mm
40208 840000208219 Fäste f bålstöd nedbockat svart hö
40207 840000207719 Fäste f bålstöd nedbockat svart vä
40172 840000100029 Rörklämma smal för 25mm rör svart Beställ 1 st/bålstöd

14811 840000209743 Huvudstöd/nackstöd std mjuk liten 25x10cm
14805 840000207718 Huvudstöd/nackstöd std mjuk stor 29x15 cm
40165 840000100016 Nackstödsstång standard
39646 840000100025 Fäste f ryggrör sb18-42cm svart 
40172 840000100029 Rörklämma smal för 25mm rör svart Beställ 2 st

För att montera bålstöd behövs även fäste för bålstöd samt rörklämma.
              

Körhandtag

Bromsar

Länkhjul

Drivhjul

Bålstöd

Sitthöjd fram:
länkhjul 5tum 44-47 cm 
länkhjul 6tum 45-49 cm

Huvudstöd
För att montera huvudstöd behövs även nackstödsstång, fäste för ryggrör samt rörklämmor.
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60036 Annat sitsdjup än std, ange sitsdjup i 
kommentarsfältet.

51171 Annan ryggstödshöjd än std, ange höjd i 
kommentarsfältet.

76867 840000207530 Förlängningssats till ryggrör för max rygghöjd Behövs vid rygghöjd 
37,5cm.
Beställ 2 st satser

OBS! För kortare tids användning behåll om 
möjligt sittdjup standard då ändring av sittdjup är 
omfattande för lagertekniker. 
Sittdjup standard framgår av benämning på 
rullstolen.
Alternativa sittdjup: 31, 34 och 37.
För annat sittdjup än standard är leveranstiden 
över 17 dagar.

OBS! För kortare tids användning behåll om 
möjligt rygghöjd std då ändring av rygghöjd är 
omfattande för lagertekniker. 
Rygghöjd std är 32,5cm.
Alternativa rygghöjder: 30, 35 37,5cm 
För annan rygghöjd än standard är leveranstiden 
över 17 dagar.

Alternativt sittdjup och ryggstödshöjd


	Beställningsformulär

