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Demonterings- och skrotningsanvisning för HD-Rullstolar.  
Gäller för rullstolar tillverkade fr.o.m. 2004

Sprängskissbladen hänvisar till reservdelslista art.nr. 95055  rev. B1

      sprängskiss typ av skrot / sortering
Pos. Delmoment Instruktion pos. blad

1 Dynor Sits- och ryggdynor kastas brännbart
2 Vajerreglage Ta bort skruvarna (7) till täckplåten. Kastas. 7 9.2 metallskrot

Alt. 1: Täckplåten (6) kastas. 6 9.2 metallskrot
Alt. 2: Om etiketten på täckplåten (6) skrapas bort. 6 9.2 alum.skrot ( kan säljas)
Ta ut och haka loss spaken (3) vajern. Alt. 1 hela spakarna kastas. 3 9.2 metallskrot
Alt 2 Ändskydden på spakarna tas bort och kastas. 3 9.2 brännbart
Spakarna (3) kastas separat. 3 9.2 alum.skrot ( kan säljas)
Klipp av och ta bort vajrarna. Kastas 4,5 9.2 obrännbart
Bakstycket (1) kastas. 1 9.2 brännbart

3 Huvudstödsfäste Ta bort skruvarna (25) till huvudstödsfästet (20). Kastas. 25 15.2 metallskrot
Ta loss ratten (24). Kastas. 24 15.2 brännbart
Ta bort låsbrickan (23), fjädern (22) och skruven (21). Kastas. 21,22,23 15.2 metallskrot
Huvudstödsfästet är då fritt från övriga material. Kastas. 20 15.2 alum.skrot ( kan säljas)

4 Körbygel Skär bort körbygelskydden (13a) på körbygel. Kastas. 13a 23.2 brännbart
Skär bort handtagsskydden (7) på bromshandtagen. Kastas. 7 23.2 brännbart
Ta bort skruvarna (14) och körbygeln. Kastas. 13,14 23.2 metallskrot
Ta bort skruvarna (8), (4) och slå ut sprinten (10). Kastas. 4,8,10 23.2 metallskrot
Klipp av och ta bort vajrarna. Kastas 9,12 23.2 obrännbart
Skruva bort ändhylsorna (11). Kastas. 11 23.2 metallskrot
Ta bort fjädersnäppen (3) ur körhandtagsrören. Kastas. 3 23.2 metallskrot
Resterande delar, 1, 2, 5, 6 är helt i aluminium. 1,2,5,6 23.2 alum.skrot ( kan säljas)

Denna anvisning är avsedd som vägledning då en hög sorteringsnivå önskas vid skrotning av rullstolar.
Aluminium kan med fördel särsorteras då det går att sälja aluminiumskrot till marknadspris. Obehandlad och eloxerad aluminium 
betingar ett högre pris än lackerad.
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5 Ryggplatta Lossa skruvarna (9) så avtt ryggplattan (7) kan tas bort. Kastas. 7 2.3 brännbart
Ta bort ratten (14) och hylsorna (15) på bålstödsfästet. Kastas. 14,15 2.3 brännbart
Bålstödsfästet (13) och skruvarna (9) kastas. 9,13 2.3 metallskrot

6 Sitsplatta Slå bort klammern (22) från sitsplattan med hammare e.dy. 20,22 1.8
Reglagearmen (21a) tas bort från sitsplattan.
Sitsplattan och ändskyddet (21b) kastas. 20,21b 1.8 brännbart
Övriga delar kastas. 21a-25 1.8 metallskrot

7 Sitsram Slå bort sitskenorna (4) med hammare. Dessa kastas. 4a,4b 1.8 alum.skrot ( kan säljas)
Distansbrickorna (5) kastas. 5 1.8 brännbart
Ta bort knopparna (8) (gängas bort), pluggarna (3) och (2). Kastas. 2,3,8 1.8 brännbart

8 Fotstöd Ta bort fotstöden från benstödsrören. Lossa muttrarna (9) och ta bort 
fotplattorna (1). Dessa kastas. 1a, 1b 13.4 alum.skrot ( kan säljas)
Resterande delar kastas. 13.4 metallskrot

9 Vadstöd Ta bort vadstödet från benstödsröret.Lossa skruvarna (22). 13.2c
Klammern (21) och vadplattan (20) kastas. 20,21 13.2c brännbart
Vrid loss ratten (19) från vadplattsfästet. Kastas. 19 13.2c brännbart
Lossa skruven (26). 13.2c
Delarna 16, 18 och 24 består av aluminium. Kastas. 16,18,20 13.2c alum.skrot ( kan säljas)
Resterande delar kastas. 13.2c metallskrot

10 Benstöd Lossa benstödsröret från knäleden. Ta bort ratten (10) genom att hålla 
tappen (7) med tång e.dy. och vrida ratten moturs. Ta bort täckpluggen (5). 
Pluggen och ratten kastas. 5, 10 13.2c brännbart
Resterande delar kastas. 13.2c metallskrot

11 Knäled Slå bort sprintarna (15) och muttern (12). Kastas. 12,15 13.2c metallskrot
Delarna 11 och 12d består av aluminium. Kastas. 11,12d 13.2c alum.skrot ( kan säljas)

12 Länkhjul Lossa länkhjulet från gaffeln och slå bort kullagren i hjulet. Hjulet och 
täckpluggarna kastas. 13 6.2 brännbart

Lossa gaffeln från gaffeltappen genom att skruva bort muttern inne i gaffeln 
och sedan slå bort gaffeln från tappen. Gaffeln av alumin. kastas. 6.2 alum.skrot ( kan säljas)

13 Tramprör Ta bort tramprören (11) från hjulramen. Trampgummit tas bort. Kastas. 11 6.2 brännbart
Alt. 1: resten av tramprören kastas. 11 6.2 metallskrot
Alt. 2: Skruven och muttern i trampröret demonteras. Snäpplåset med fjäder i 
trampröret demonteras.                                11 6.2
Tramprörstappen och profilen av aluminium kastas 6.2 alum.skrot ( kan säljas)
 Resterande delar kastas. 6.2 metallskrot

14 Drivhjul  24" Ta bort däcket (1) (skär av) och täckpluggen (5). Kastas. 1 , 5 19.2 brännbart
Resten av hjulet kastas. 19.2 metallskrot
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15 Drivhjul  12" Ta bort däcket (1) (skär av) och täckpluggen (5). Kastas. 1 , 5 19.1 brännbart
Ta bort spårringen (4) och hjulaxeln (3). Kastas. 3 , 4 19.1 metallskrot
Slå ur kullagren (2). Kastas. 2 19.1 metallskrot
Gänga bort de 3 drivtapparna på navets insida. Kastas. 19.1 metallskrot
Fälgen som består av aluminium, kastas. 1 19.1 alum.skrot ( kan säljas)

16 Hjulinfästning mod. 
500 Skruva bort skruvarna (4). Kastas. 4 5.2 metallskrot

Ta bort tvärröret (6). Kastas 6 5.2 alum.skrot ( kan säljas)
Alt. 1: Hjulinfästningarna kastas helt. 3a, 3b 5.2 metallskrot
Alt. 2: Materialet återvinns max. och aluminiumet kan säljas, se pos 18.

17 Hjulinfästning mod. 
600 Skruva bort skruvarna (4). Kastas. 5 6.2 metallskrot

Ta bort tvärröret (6). Kastas 6 6.2 alum.skrot ( kan säljas)
Alt. 1: Hjulinfästningarna kastas helt. 3a, 3b 6.2 metallskrot
Alt. 2: Materialet återvinns max. och aluminiumet kan säljas, se pos 18.

18 Hjulinfästning Aluminium kan återvinnas från hjulinfästningen med följande procedur. 20.1
Samtliga skruvar och övriga delar demonteras från hjulhuset (1). 
Hjulbussningen är fastpressad och kan enklast lossas genom att spänna fast 
bussningen i ett skruvstycke med v-backar (hårt) och slå loss huset.

Hjulinfästningen består av aluminium. Kastas. 1 20.1 alum.skrot ( kan säljas)
Övriga delas kastas. 20.1 metallskrot

19 Parkeringsbroms 
mod. 500 Alt. 1: Hela parkeringsbromsen kastas. 11 5.2 metallskrot

Alt. 2: Parkeringsbromsen demonteras enl. följande:
Lossa och ta bort skruvarna (14) och (15). Kastas. 14,15 25.2 metallskrot
Fästet (13) kastas. 13 25.2 alum.skrot ( kan säljas)
Ta bort skruven (12) och brickan (11). Kastas. 11,12 25.2 metallskrot
Ta bort fjädern (2) och tapparna (3). Kastas: 2,3 25.2 metallskrot
Hållaren (1) kastas. 1 25.2 alum.skrot ( kan säljas)
Ta bort skruven (10). Bromstappen (9) kastas. 9 25.2 alum.skrot ( kan säljas)
Bromshandtaget (5) tas bort. Kastas. 5 25.2 brännbart
Bromsdetaljerna (4) och (6) kan återvinnas ( aluminium ) om länkarna (7) 
borras eller bryts bort. 4,6 25.2 alum.skrot ( kan säljas)
Resterande delar kastas. 25.2 metallskrot
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20 Armstöd Ta bort skruvarna (2). Armstödsplattan (1) kastas. 1 12.6 brännbart
Armstödsskenan (3) kastas. 3 12.6 alum.skrot ( kan säljas)
Sidostödsbeslaget (6) borras eller vrids bort från sidostödsplattan. 6 12.6
Låsratten (12) och delarna (9), (10), (11) demonteras. 6 12.6
Slå eller borra bort nitarna (8). 6 12.6
Vrid  (eller borra) bort stödröret (14a) från sidostödet. Kåpan (15) kastas., 15 12.6 brännbart
Peta bort pluggarna 7b och 14b med skruvmejsel e.dy. Rakt igenom 
prifilerna. Kastas. 7b,14b 12.6 brännbart
Delarna 6, 7a och 14a består av aluminium. Kastas. 6,7a,14a 12.6 alum.skrot ( kan säljas)
Alt. 1: Armstödhållaren (4) kastas helt när pluggarna (4g) petats bort. 12.6 metallskrot
Alt. 2: Hållaren demonteras. Ta bort skruvarna (4f). Kastas. 4f 12.6 metallskrot
Bänd bort låsspaken (4c) med fjädern (4e). Kastas. 4c,4e 12.6 metallskrot
Peta bort pluggarna 4g enl. ovan. Kastas. 4g 12.6 brännbart
Delarna 4a och 4b består av aluminium. Kastas. 4a,4b 12.6 alum.skrot ( kan säljas)
Sidostödet (5) kastas. 5 12.6 brännbart
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