
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

ZITZI SEABASS G2

- For større sittesystem
- Passer de fleste 

sittesystemer på markedet
- Krasjtestet og godkjent
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Zitzi Seabass G2
For større sittesystem

Med tyngdepunktet på rett sted
Understellet kan gi et optimalt tyngdepunktsforhold
uavhengig av hvilket sittesystem som brukes. Setedybden
kan justeres veldig enkelt og rammen har mange drivhjuls-
posisjoner for best balanse. 

Seabass G2 kan utstyres med et stort antall forskjellige hjul 
avhengig av behov og ønsker. 

Universal
Seabass G2 er utviklet for å passe til de fleste sittesystemer 
på markedet.  

Hjul
For å tilfredsstille brukers behov og ønsker, tilbys 5 forskjellige størrelser på drivhjul. Velg mellom 12, 16, 20, 22  
og 24 tommer hjul. Alle drivhjul har quick-releasefunksjon og fins tilgjengelig både med luft eller fast. 
Velg alternativet E-drive og rull selv eller med motor. 

Krasjtestet og godkjent
Seabass G2 er krasjtestet og godkjent i henhold til ISO 7176-19 for 135 kg og Hi-testet i henhold til ISO 10542.

KRASJTESTETGODKJENTI HENHOLD TIL ISO 7176-19

3 størrelser

41/46 cm

135 kg

20 kg

Størrelser

Setehøyde

Belastningsvekt

Vekt

Fakta Seabass G2

12”, 16”, 20”, 22” og 24”

Matt svart

00 til 350/-70 til 280

Ja - godkjent

Hjul

Farge

Tilt

Krasjtestet

Belastningsvekt
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Vinkeljusterbar kjørebøyle
Unikt design for bekvem håndtering.

Brems

Armstøtte

Bildet viser

Flat seteplate

Y-ramme

Tippesikring

Fleksible fotstøtter
Svingbare hjul

Doble låsbare bremsehåndtak 
til trommelbremsenes drivhjul.

Svingbare armstøtter med mange 
justeringsmuligheter og flate eller 
skålede armstøtteplater. 

Seabass G2 str. 1 med 
16” hjul og tilbehør.

Ferdige spor for en enklere
montering av adaptersystem.

For å unngå problemer
mellom fotstøtte og hjul.

Reduserer 
velterisiko bak.

Flere ulike fotstøtter med hel eller 
delt fotplate og mange justerings-
muligheter, samt tilbehør som 
leggstøtte, fotbrett, polstring,
fotreim etc.

Tilgjengelig i forskjellige størrelser
og design, og kan utstyres med
retningslås. 

En fleksibel måte 
for forflytning.

Ulike hjul

Transportfeste

Tiltregulering

For å passe 
ulike behov. 
Utstyrt med 
quick-release 
for å enkelt 
demontere og 
montere 
drivhjulene. 

Godkjent for transport. 

Vippefunksjonen til 
understellet reguleres
enkelt på kjørebøylen.
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Tilbehør - Zitzi Seabass G2

Transportfeste

Svinghjul 7”

E-drive 20”

Delt fotstøtte

Tippesikring

Drivhjul 12”/16”

Sprutebeskyttelse
20”/22”/24”

Leggstøtte

Armstøtte

Drivhjul 20”/22”/24”

Parkeringsbrems

Adaptersystem
Universal

Svinghjul 6”

E-drive 16”

Hel fotstøtte
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Tekniske data - Zitzi Seabass G2

Maks. belastningsvekt
(bruker+seteenhet) 135 kg 135 kg 135 kg

41/46 cm 41/46 cm 41/46 cm
69 - 77 cm 69 - 77 cm 69 - 77 cm

58 cm 63 cm 68 cm
35 cm 40 cm 45 cm
48 cm 53 cm 58 cm
44 cm 49 cm 54 cm

30/36 cm 30/36 cm 30/36 cm
19 kg

* Lengden endres avhengig av valg av drivhjul og 
drivhjulsposisjon. 12” er den korteste og 24” er den
lengste.

** Angitt bredde viser de bredeste dimensjonene til
understellet. Det avhenger av drivhjul, sprutebeskyttelse 
og drivringer. 
Med 16” drivhjul er stolen bredest ved drivhjulene.
Med E-drive øker bredden med 9 cm.

Alle mål er tatt med respektive størrelser i 
standardformat. Standard ramme og 16” hjul. 

20 kg 20 kg
00-350/-70-280 00-350/-70-280 00-350/-70-280

Setehøyde (lav/standard)
Lengde (B)*
Bredde (A)**
Innvendig rammebredde (C)
Innvendig bredde drivhjul
Innvendig bredde svinghjul (D)
Seteplate (E/F) (bredde/dybde)
Vekt
Tilt

Produktdata Str. 1 Str. 2 Str. 3
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