
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

MULTIROLLER
TERRENG

- For ulendt terreng
- Maks. brukervekt: 75 kg
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Multiroller Terreng
Multiroller Terreng er laget for bruk i ulendt terreng. 
Fire stykker luftfylte 16’’ hjul sørger for stabilitet i 
alle situasjoner og høy bakkeklaring. 
Tyngdepunktet sitter bak på vognen og gjør det 
enklere for ledsager å tippe forhjulene opp for å 
kunne passere eventuelle hinder.

Leveres med et hengekøyesete som omslutter brukeren godt 
nede i rammen på vognen, slik at bruker blir godt stabilisert og 
samtidig skjermes for vind og i å komme i kontakt med andre 
utenforliggende hinder.

Kalesjen skjermer i tillegg for solen, og med et 
regntrekk over denne igjen er brukeren skånet for 
nedbør. På grunn av barnets lave plassering innenfor 
rammen er vognen veldig sikker i forhold til eventuell 
tippefare. Dette gjør det også oversiktlig for ledsager 
å ha kontroll på vognen og barnet.

Funksjoner som regulerbar kjørebøyle og ledsager-
brems med parkeringsbrems, samt en totalvekt på 
bare 13 kg, gjør vognen meget brukervennlig både for 
barnet og ledsager. 
Multiroller Terreng er sammenleggbar med et enkelt 
håndgrep, og med hurtigkobling på hjulene kan disse 
enkelt tas av slik at vognen blir kompakt og lett å 
transportere.

Det kan også leveres et sykkeldrag til Multiroller
slik at den kan fungere som sykkeltilhenger.

Parkeringsbrems Mulitroller Terreng
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99999-200 190411 Innleggsputer
99999-31 190376 Sidestøtteinnlegg
BEMUL/2005 190371 Hodestøtte
BEMUL/2007 190318 Brystbelte
BEMUL/2009 190331 5-pkt. belte
BEMUL/2036 190443 Vest, str. 1
BEMUL/2037 190441 Vest, str. 2
BEMUL/2038 190442 Vest, str. 3
BEMUL/2030 190325 Hoftebelte, str. 1
BEMUL/2031 190327 Hoftebelte, str. 2
BEMUL/2032 190329 Hoftebelte, str. 3
BEMUL/2033 190326 4-pkt- hoftebelte, str. 1
BEMUL/2034 190328 4-pkt- hoftebelte, str. 2
BEMUL/2035 190330 4-pkt- hoftebelte, str. 3
BEMUL/2011 190426 Sidestøtte
BEMUL/2012 190308 Abduksjonskloss
BEMUL/2016 190419 Fotremmer
BEMUL/2006 190410 Pute
BEMUL/2002 190425 Regulerbart hengekøyesete
BEMUL/2025 190345 Feste for sykkeldrag
BEMUL/2026 190430 Sykkeldrag
BRUNI/2046 190368 Svinghjul

Teknisk data Multiroller TerrengTeknisk data Multiroller Terreng

Setebredde 35 cm
Setedybde
Rygghøyde
Bredde
Lengde
Sammenslåtte mål
Maks brukervekt

33 cm
58 cm
68 cm
140 cm
56x35x86 cm
75 kg

ArtikkellisteArtikkelliste
Artikkelnr. HMS.nr Beskrivelse

Artikkelnr. BEMUL/3000
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