
ALLT ANNAT
ÄN VANLIG



VÄLJ DINA 
EGNA VÄGAR
Four X DL är den bästa rullstolen för den som är 
van vid en aktiv livsstil. Stolens karaktäristiska 
egenskaper ger dig frihet att röra dig ute och leva 
ett mångsidigt och aktivt liv.



FLEXIBEL
 

PÅLITLIG

-

STARK
Det robusta men samtidigt flexibla chassit, den effektiva 
stötdämpningen och avancerade fyrhjulsdriften bildar en 
stabil bas för jämna och mjuka rörelser även i den mest 
utmanande terräng.

Four X kan beställas med extrautrustning som möjliggör en 
aktiv livsstil. Välj mellan sitslyft och ståfunktion för en mer 
skräddarsydd upplevelse. 

Varje Four X är tillverkad av kvalitetsdelar och monteras av 
våra experter i Finland.
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FORTSÄTT SOM VANLIGT
När det ställs krav på smidig manövrering i 
stadsmiljöer, som i vanliga fall kan vara en 
utmaning för konventionella rullstolar, är City 
X det bästa valet. Alla möjliga ärenden kan 
utföras på bästa sätt.



KOMPAKT
City X är kompakt i storlek och den finner lätt sin väg i 
trånga gångar i exempelvis affären.

MÅNGSIDIG
City X har precis som sina syskon drivning på alla fyra 
hjulen, vilket ger mycket kraft trots den lilla storleken. Låt 
varken trottoarkanter eller trösklar hindra din väg.

SMIDIG
Varje Chasswheel FourX har tillverkats av kvalitetsdelar och 
tack vare styrsystemet, som gör stolen smidig och följsam, 
ger City X även samma möjligheter eftersom funktion-
aliteten ärvts ner även i denna stol.

Rörlighet och direkt styrning gör att man kan förflytta sig 
snabbt och enkelt även i de mest trånga utrymmen, och 
varje åktur blir till ett rent nöje.
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STANDARDUTRUSTNING

Patenterat flexibelt chassi
Tilt
Tyngdpunktsjustering
Blinkers
LED-framljus
LED-bakljus
Balansjustering
Huvudstöd
Transportfäste
Säkerhetsbälte
Justerbara armstöd
Justerbara benstöd



 

Bredd

Höjd

Längd

Vikt inkl batteri

695 mm

700–850 mm

1 250 mm (fotstöd nedfällt)

Four X (Four X DL) 140 kg

Four X Lift (Four X DL Lift) and

Four X Ståfunktion (Four X DL SSS) 170 kg

Max hastighet

Körsträcka

Batterier

Max brukarvikt

6/10 km/h

35 km

80 Ah, gel

125 kg

Sitthöjd utan dyna (6" tum)

Sitthöjd utan dyna (8" tum)

Four X (Four X DL) 460 mm

Four X Lift (Four X DL Lift) 550 mm

Four X Ståfunktion (Four X DL SSS) 460 mm

Four X (Four X DL) 489 mm

Four X Lift (Four X DL Lift) 570 mm
Four X Ståfunktion (Four X DL SSS) 570 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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BORTOM DET 
KONVENTIONELLA
Effektiv rehabilitering handlar inte om att sakta ner farten eller ge upp 
betydelsefulla rutiner. Genom att använda oss av den bästa tekniken 
och kunskapen skapar vi rullstolar som ger bättre vård och större 
möjligheter att njuta av en aktiv livsstil. Det som en gång ansågs 
ogenomförbart är nu inom räckhåll - beslutet att gå lite längre kan göra 
mirakel.


