
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

RECARO SPORT HERO

Vokser med barnet
5-punkts belte
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9 - 36 kg
kroppsvekt



2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

RECARO - bilsetet som møter de høyeste sikkerhets-
standarder, og vokser med barnet. 

• Enkelt å plassere og løfte ut barnet takket være svingskive 
      (for ECE klasse II - III).
• Integrert tiltfunksjon i setet for posisjonering av barnet i hvilestilling.
• Putepolstring i setet som standard.
• Advanced Side Protection: Den laterale energien absorberes og 
      reduserer kraften i tilfeller hvor det oppstår kollisjoner fra siden.
• 5-punkts belte med praktisk sentrert justering (for ECE klasse I) inkl. 

det innovative HERO Safety System.
• 5-punkts belte som tilbehør (for ECE klasse II - III).
• ECE klasse I - III, godkjent i henhold til gjeldende test standard       

ECE R 44/04.

Sport HERO Reha

FunksjonerFunksjoner

5-punkts belte med 
HERO teknologi

Høydejusterbar 
hodestøtte i fire trinn

Enkel og rask posisjonering 
til hvilestilling (kun for barn 

i ECE klasse 1)

Praktisk bærehåndtak
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31 cm (26 cm m/seteputer)Setedybde

Tilbehør Tilbehør (utvalg)(utvalg)

Svingskive med Seatfix 
adapter og støtte 

(detalj: Stabiliseringsbøyle)

Justerbar fotstøtte til 
Seatfix adapter

Kilepute, (+100), maks 150 
setetilt i tillegg med 

posisjonering i hvilestilling

Bord Belteforlenger (+20 cm) 
inkl. lenger skrittsele

Skrittpolstring (stor)

Setebredde foran 31 cm (21 cm m/seteputer, 27 cm m/seteforkorter)
Setebredde bak 29 cm (20 cm m/seteputer, 25 cm m/seteforkorter)
Rygghøyde 53-73 cm
Skulderhøyde 23-42 cm
Totale mål (BxHxD) 54x55 (maks. 81)x52 cm
Egenvekt Ca. 8 kg
Maksimal bærevekt 9-36 kg

RECARO Sport HERO Reha

Anbefalt tilbehør for stabilitet:
• Seatfix adapter*** (for svingskive) Seatfix
• Stabiliseringsbøyle, bak*** (for svingskive)
• Stabiliseringsstag, foran (for svingskive)

TH818/1 160447
TH819 184594
TH817 198796

Kilepute under sete** (+100) TH810 160308
Bord TH885
Skrittpolster TH910
Belteforlenger (+20 cm) inkl. lenger skrittsele TH824
Setematte til bil TH813
Setematte (inkl. ryggbeskyttelse) til bil TH814

* Adapteret må benyttes sammen med fotbrettet.
** Svingskive og kilepute kan ikke kombineres i bruk.
*** Seatfix adapter og stabiliseringsbøyle (bak) kan ikke kombineres i bruk.
**** Svingskiven kan ikke brukes når RECARO Sport HERO Reha festes med bilens eget 3-punkts belte 
       (kun ECE klasse I: 9 kg opp til 18 kg). Anbefalt tilbehør for stabilitet - det bør velges enten art. nr. 819 eller 818 når det benyttes en 
        svingskive (art. nr. 820)!

Produkt og tilbehørProdukt og tilbehør
Beskrivelse

Fotstøtte, kort* (dybde: 12 cm) (vinkeljusterbar)
Adapter for fotstøtte*
Svingskive**** med adapter for fotstøtte**

TH880 267326
TH806 267403
TH821 160352
TH820 184593

Artikkelnr.Artikkelnr. HMS nr.HMS nr.

Teknisk data RECARO Sport HERO RehaTeknisk data RECARO Sport HERO Reha



Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no


