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Infoblad nr. 42Körbyglar och separata körhandtag

Art.nr 95342

Körhandtagssida standard
HD-stolen är som standard utrustad med körhandtagssidor med vårdarbroms (A).
Körhandtagssidorna är höj- och sänkbara  i 3 lägen med hjälp av snäppknappar (B) i ryggramsrören. För 
att underlätta justering i höjd samt för att inte skada vajrarna till vårdarbromsen ska vajrarna dras fram/
upp något innan justering av höjd görs.
Om vårdaren som ska köra stolen är lång finns förhöjda körhandtagssidor (+12 cm).

Körhandtagssida vinkelställbar
Vinkelställbara körhandtagssidor finns som alternativ (C). Dessa kan enkelt vinklas i 3 lägen utifrån bru-
karens sittposition och/eller vårdarens längd. Detta kan vara ett alternativ om man är flera personer som 
kör samma rullstol. OBS! Ej möjligt till Humlan sb 52.

Körbygel
Körbygel (D) tillhör standardutrustningen på HD-stolen. Den är klädd med ett mjukt körbygelsskydd i ett 
avtorkbart latexfritt material.
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Alternativ
Som alternativ till standard körbygel finns körbygel extra djup, körbygel förhöjd bockad eller separata 
körhandtag.

Körbygel extra djup
Körbygel extra djup (E) är 8 cm djupare än standard och 
kan användas till exempel när HD-stolen är utrustad med 
drivaggregat. Detta medför bättre gångutrymme för vårda-
ren.

Körbygel förhöjd bockad
Körbygel förhöjd bockad (F) kan användas om brukaren 
mestadels körs i sitstiltat och/eller ryggfällt läge. Denna 
körbygel skall ej användas i kombination med förhöjd eller 
vinkelställbar körhandtagssida.

Separata körhandtag
Separata körhandtag (G) är ett alternativ om till exempel 
trappklättrare ska användas. Separata körhandtag ska 
fixeras med skruv för stabilitet i handtagen. Under snäpp-
låset finns ett förborrat hål där låsning kan ske, se Monte-
ringsanvisning art. nr 95827. Separata körhandtag skall ej 
användas i kombination med vinkelställbara körhandtags-
sidor.

Mått
Körbyglar och separata körhandtag är ställbara i höjd, tre lägen.

Höjd, standard körhandtagssida Min Mellan Max
Körbygel standard                 103 110 117
Körbygel förhöjd 12 cm 115 122 129
Körbygel extra djup 8 cm 103 110 117
Körbygel förhöjd bockad 128 135 142

Mått: Från golv till överkant på körbygel. Rullstolens sits parallell med golvet. 90 grader mellan rygg och 
sits.

Tänk på
Om körbygel förhöjd 12 cm monteras på rullstol krävs att vajer och hölje till bromshandtag byts till 
längre utförande, art. nr. nedan.
Separata körhandtag bör fixeras med skruv för stabilitet i handtagen.
Separata körhandtag är ej möjligt i kombination med vinkelställbara körhandtagssidor.
Med separata körhandtag blir rullstolsryggen mindre stadig/styv än om körbygel används.
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Artikelnummer:
10 289-9    Körhandtagsrör förlängt +12 cm
13 836-5    Lång vajer + hölje till broms, +15 cm
10 299-1    Körhandtagssidor, vinkelställbara i tre lägen, komplett sats

10 283-1    Körbygel sb 45 std, med körhandtagsskydd
30 283-1    Körbygel sb 38 std, med körhandtagsskydd
18 283-1    Körbygel sb 52 std, med körhandtagsskydd

10 285-1    Körbygel extra djup +8 cm, sb 45, med körhandtagsskydd
30 285-1    Körbygel extra djup +8 cm, sb 38, med körhandtagsskydd
18 285-1    Körbygel extra djup +8 cm, sb 52, med körhandtagsskydd

10 286-1    Körbygel förhöjd bockad, sb 45, med körhandtagsskydd
30 286-1    Körbygel förhöjd bockad, sb 38, med körhandtagsskydd

10 290        Separata körhandtag, par, komplett
10 290-5    Separata körhandtag förhöjda +12 cm, par, komplett

13 712        Körbygelsskydd, par
13 712- 5    Körbygelskydd, 3 st (till Humlan sb 52)

Vidare anvisningar:

Reservdelslista: Blad C 4.1 och C 4.2


