
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

CARROT III

Fleksibel vekst
Veier kun 8 kg
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

For barn som behøver det lille ekstra!
Carrot 3 bilsete er et komfortabelt bilsete for barn og unge fra ca. 2 år og oppover. Seteformen tilbyr fordelaktig 
sitting i attraktivt design. Den tilbyr lateral støtte for barn med redusert muskelkontroll i hode-, sternum-,  
hofte- og lårområdet. 5-punktsbelte med brede brystputer gir ytterligere posisjoneringshjelp. Sidestøtter og 
abduksjonskloss kan gi ytterligere støtte som tilbehør. De små grå støtteputene kan brukes overalt i bilsetet, da 
de kan festes med borrelås på alle deler av setet.

Fleksibel vekst med barnet
Mens barnet vokser kan setedybden og rygghøyden økes til en høyde på 160 cm. Små barn kan hvile bena på 
putene, men ved behov kan det monteres høydejusterbare fotstøtter for ytterligere støtte. Det er ingen andre 
sammenlignbare bilseter som kan vise til en lignende fleksibilitet angående vekst for barnet. 

Lett vekt
Carrot 3 veier bare 8 kg, noe som er en fordel ved forflytting av bilsetet fra en bil til en annen, eller at setet flyttes 
over til for eksempel et joggeunderstell. 

Våre prisforhandete Multiroller-vogner kan utstyres med et adapter for montering av Carrot 3. 
Carrot 3 er testet i henhold til ECE R44/04 og har fått godkjenning for klasse ll og Ill (15-36 kg). Denne 
standarden gjelder ikke for barn med vekt over 36 kg, men bilsetet er produsert for brukere opp til 50 kg, og har 
blitt testet med hell på dukker opp til 49 kg. I likhet med standarden har Carrot 3 også blitt testet på dukker på 
10 kg, da den også kan brukes av barn under 15 kg. 

Teknisk data Carrot IIITeknisk data Carrot III

Setedybde
52-77 cm25-41 cm
Rygghøyde

25-46 cm
Høyde på fotstøtte

42-46 cm
Totalbredde

Ca. 8 kg
Egenvekt Brukervekt

Ca. 10-50 kg 

330001
Artikkelnr.

175669
HMS nr.

Carrot III
Beskrivelse

Mål Carrot IIIMål Carrot III
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Carrot bord Carrot fotstøtte

Carrot seteforlenger stor Carrot skulderpute

Tilbehør Carrot IIITilbehør Carrot III

330004 196080 Skulderstøtte
330005 190948 Forlengelsespute sete m/festestag
330006 189389 Forlengelsespute sete m/festestag

Artikkelnr. HMS.nr Beskrivelse Størrelse
150 mm
S
L

Carrot forlengningspute 100 mm rygg

Carrot forlengningspute 100 mm

330010 175670 Forlengelsespute sete
330011 175670 Forlengelsespute sete

50 mm
100 mm

330013 189388 Forlengelsespute rygg
330014 175672 Forlengelsespute rygg

50 mm
100 mm

330016 175673 Kilepute
330020 148098 Bord/armstøtte
330024 184460 Fotstøtte
330025 175671 Fotstøtte

S
M

330026 184461 Fotstøtte
330028 167042 Sidestøtter (fastmontert)

L

330029 292839 Trykkspenne, 8 kg
BECA/1220 Sikkerhetsspenne
BECA/1211 142000 Abduksjonskloss, grå
BECSB/0076 196587 Bryst-/sternumstøtte liten
BECSB/0077 196588 Nakkestøtte, liten
1215 159269 Svingskive
BRCSB/0135 Anti-escape vest S
BRCSB/0136 295650 Anti-escape vest M
BRCSB/0137 Anti-escape vest L
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