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HD MOTION LASTEN JA NUORTEN TILT-
PYÖRÄTUOLI

HD Motion on uusi  laadukas, helppokäyttöinen, kestävä sekä 
vakaa tilt-pyörätuoli lapsille ja nuorille. Pyörätuolissa on va-
kiona erittäin runsas perusvarustelu.

Säädettävän istuinlevyden ja -syvyyden ansiosta HD Motion  
kasvaa lapsen mukana ja on näin ollen myös kierrätettävissä. 
Saatavana kaksi istuinleveyttä 30 cm ja 34 cm jotka säätyvät 
+-2 cm.

Flexi-selkäosalla istuma-asento saadaan tuettua hyvinkin 
haastavissa tapauksissa.

Painopiste on valittavissa käytettävyyden mukaan (esim. kela-
uksen herkkyys tai passiivinen painopiste)

HD-malliston kestävät ja huoltovapaat levyjarrut toimivat sekä 
avustaja- että käyttöjarruista.

Värit
HD Motionista on saatavilla 
kolme eri runkoväriä: Metallin-
harmaa, vihreä ja oranssi.

Kuljetuspyörät ja tukipyörät 

• 20 tai 22 tuumaa, 6 astetta camber (optio 0° camber)
• 16 tuumaa, camber-kulma 0 astetta
• Tukipyörät 150 mm.

Istuinleveydet ja -syvyydet

Istuinleveys 30 Istuinleveys 34
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Jalkatuet
Saatavana on kaksi vaihtoehtoista jalkatukea: erillisillä jalka-
levyillä tai yksiosaisella jalkalevyllä. Jalkatukien polvinivel on 
syvyyssäädettävä. Molempien mallien kulma voidaan säätää 
välillä 80°–140°.

Käsinojat
Käsinojat on helppo kiinnittää ja irrottaa, ja niiden korkeus ja 
syvyys on säädettävissä ilman työkaluja. Saatavana on myös 
eri käsinojamalleja, kuten matalat tai kulmasäädettävät käsi-
nojat.

Flexi Back – tarranauhalla säädettävä selkäosa

Säädettävä istuinleveys Istuinsyvyyden säätöSäädettävä työntökaari

TUOTETIEDOT

Istuinleveys
30: 28–32 cm

34: 32–36 cm

Istuinsyvyys (ilman istuintyynyä)
Lyhyt:  33,5–40 cm

Pitkä: 42,5–49 cm

Istuinkorkeus, 16”/20”/22” pyörät 42 cm

Selkänojan kallistus 90–120°

Istuimen kallistus 0–30°

Jalkatuen kulma 80–140°

Käyttäjän maksimipaino 75 kg

PERUSVARUSTUS SELKÄ- JA ISTUINTYYNYN 
SEKÄ PÄÄTUEN LISÄKSI

Avustajajarrut



HALTIJA GROUP OY

Haltija Group Oy on suomalainen palveluyritys, jonka kattavasta valikoimasta löytyvät apuvälineet, 

hoitotarvikkeet, proteesit, ortoosit ja tukituotteet niin terveydenhuollon ammattilaisten, yritysten 

kuin kuluttaja-asiakkaidenkin tarpeisiin. Valmistamme myös korkealaatuisia suojatuotteita 

terveydenhuollon käyttöön. Valtakunnallisesti palveleva Haltijan huolto- ja vuokrauspalvelu 

mahdollistaa laitteiden turvallisen käytön  ja oikea-aikaisen saatavuuden. 

Tutustu meihin www.haltija.fi.
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LISÄVARUSTEET

Vartalotukia
Päätuen

sivutuenta

Pohjetuki

Valmistaja:

HD Rehab 

www.hdrehab.se | info@hdrehab.se | +46 8 767 04 80

Valmistettu
Ruotsissa

Pöytälevy

Lisäksi Haltijan valikoimasta monipuolisesti 
lisäosia yksilöllisen tarpeen mukaan, esim. 
erilaisia vöitä ja päätukia. Kysy lisää!


