Mobilitet er vigtig for mennesker. Ikke blot
for den fysiske udvikling, men også for den
psykiske og sociale udvikling. Specielt børn
og unge vil gerne bevæge sig aktivt og
opleve verden selvstændigt.

KLIK PA
OG KOR

KOR μ
HVOR DU VILÚ
… med den nye
KIDS SWISS-TRAC.
SWISS-TRAC til voksne har eksisteret
i over 10 år. Med denne viden og
den årelange erfaring har vi skabt
en mindre version til børn og unge.

Producent: ATEC Ing. Büro AG, CH-64 03 Küssnacht a.R.
www.swisstrac.ch

Med KIDS SWISS-TRAC hæves kørestolens
forhjul, så man kører problemløst på
ujævnt underlag. Lange ture og stejle
stigninger klares uden kraftanstrengelser.
KIDS SWISS-TRAC er stærk, og man kan
ikke vælte bagover! Og så er den nem
at betjene. Som et schweizisk produkt
opfylder KIDS SWISS-TRAC de højeste
sikkerhedsforskrifter.

Benævnelse:
HMI nr.:
Hastighed:
Stigning/hældning:
Rækkevidde:
Batterier:
Lader:
Motor:
Bremser:

• Egnet for børn fra 7 år

Materialer:
Mål:

• Kompakt, robust og enkel
at betjene
• Ingen forflytninger – klik på
og kør
• Ideelt til ujævnt terræn,
absolut kippsikker
• Stærk og sikker

Hvordan fungerer det?
Der monteres et beslag på kørestolen,
hvori SWISS-TRAC trækstangen tilkobles.
Til hvilke kørestole?
Beslag fås til langt de fleste kørestole.

• Enkel at transportere
Prøvetur?
Ring til WAYUP så aftaler vi nærmere.

Forhandler:
Niels Horsbøl, Firmaejer/ingeniør
WAYUP
Telefon: 20406318
Se mere information på
www.wayup.dk

Vedligehold og reparation?
SWISS-TRAC er i store træk
vedligeholdelsesfri.
KIDS SWISS-TRAC giver mere livskvalitet
i hverdagen samt ved fritidsaktiviteter.

Vægt:
Læssesystem:

Tekniske data
SWISS-TRAC SWT-2
39889
Justerbar op til 6 km/t
20% ved 60 kg. personvægt
15-25 km.
Vedligeholdelsesfrie, 2x28 AH / 24V
Ekstern lader. Ladetid ca. 8 timer
24 V, 300 Watt
Motorbremse og mekanisk
parkeringsbremse
Aluminium, ABS
68 x 50 x 53 cm
(LxBxH, sammenklappet)
55 kg.
Opkørselsramper i aluminium
Tilskud?
SWISS-TRAC er et anerkendt
hjælpemiddel og kan søges hos det
offentlige efter lov om social service.
Rådgivning?
Udførlig og kvalificeret personlig
rådgivning er vigtig i valget af
hjælpemidler. Du kan trygt
henvende dig for at få snakket
dine ønsker igennem.

