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Panthera Swing kørestolen til dig, der har behov for en let kørestol, som du kan sidde korrekt og 
komfortabelt i. Stolen er designet, så du let kan tage benstøtterne af, svinge den ene eller dem 
begge ud til siden, så du kan ”gå stolen frem” samt skabe plads ved forflytning. 
Panthera Swing er designet, så du let selv kan løfte stole ind og ud af bilen. Stolens tværrør er 
placeret, så du kan få et godt og balanceret greb i stellet, når du skal løfte det ind i bilen. Stellet 
har små ydre dimensioner og er det letteste stel med svingbare fodstøtter der findes.

Standardopbygning:
- Stel af Crommolybdenrør.
- Opklappelige fodstøtter.
- 24” eller 26” baghjul, 
  trinløs indstilling af balancepunkt.
- Drivringe af titan.
- Forhjul, 5”, halvmassive.
- Ryg, trinløs indstilling af rygvinkel.
- Rygklæde, justerbart.
- Ryghøjder: 20, 25, 30, 35 og 40 cm.
- Sædebredder: 36, 39, 42 og 45 cm.
- Sædeklæde.
- Sædedybde: 40 cm.
- Lægbånd.
- Høj bremser.
- Værktøjssæt.
- Brugsvejledning.

Mål og vægt:
- Vægt inkl. baghjul: fra 9600 g.
- Vægt ekskl. baghjul: fra 6300 g.
- Totalbredde (36 cm): 57 cm
- Totallængde: 94 cm
- Totalhøjde (med 30 cm ryg): 73 cm
- Transportbredde (36 cm): 47,5 cm
- Transporthøjde (med 30 cm ryg): 40 cm
- Transportlængde: 72 cm
- Sædehøjde, bag (ekskl. pude): 43 cm
- Sædehøjde, for (ekskl. pude): 45 cm
- Sædevinkel: 4°

Tilbehør:
- Friktionsdrivringe.
- Sidestykker.
- Armlæn.
- Antitipstøtter.
- Skubbehåndtag.
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U2 Light er en kørestol designet til den erfarne aktive bruger. U2 Light er let-balanceret,
let at løfte og transportere og letkørt.
U2 Light har fast bagaksel af kulfiber, Spox baghjul, enhåndsbremse
og sædetaske med magnethæfte. Der er ikke ryglås på en U2 Light.
U2 Light findes i to modeller: U2 Light og U2 Light L.
U2 Light er normalt balanceret, og U2 Light L er ektremt let balanceret. Bagakslen 
på U2 Light L er flyttet 2,5 cm frem. Ryggen kan flyttes +/- 10 mm, hvilket gør det
muligt at finjustere stolens tippunkt.

Standardopbygning:
- Stel af Crommolybden.
- Bagaksel af kulfiber.
- Fodbøjle af titan.
- Spox baghjul, 24” eller 26”.
- Drivringe af titan.
- Forhjul, 3”, halvmassive.
- Ryg, trinløs justerbar.
- Rygklæde, justerbart.
- Ryghøjder: 25, 30 og 35 cm.
- Sædebredder: 36, 39 og 42 cm.
- Sædeklæde, justerbart.
- Sædedybde: 36-45 cm.
- Lægbånd.
- Enhåndsbremse.
- Sædetaske med magnethæfte.
- Værktøjssæt.
- Brugsvejledning.

Mål og vægt:
- Vægt (inkl. baghjul og bremser): 6850 g.
- Vægt (ekskl. baghjul / inkl. bremser): 
   3850 g. 
- Totalbredde: 57 cm (ved 36 cm).
- Totallængde: 85,5 cm.
- Totalhøjde (ved ryghøjde 30 cm): 73 cm.
- Transportbredde
   (ved sædebredde 36 cm): 46 cm.
- Transporthøjde (ved ryghøjde 30 cm): 
   40 cm.
- Transportlængde: 72,5 cm
- Sædehøjde, bag (ekskl. pude): 43 cm.
- Sædehøjde, for (ekskl. pude): 47 cm
- Sædevinkel: 7°

Tilbehør:
- Sidestykker.
- Friktionsdrivringe.
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