Med kørestol i terrænet
Kørestolsbruger vil hjælpe andre kørestolsbrugere med at komme rundt

Handicap
Esbjerg: 32-årige Niels

Horsbøl, der det halve af sit
liv har siddet i kørestol, har
etableret et nyt firma, der
yder konsulentbistand indenfor hjælpemidler til handicappede.
Firmaet hedder Wayup og
det vigtigste produkt lige nu
er Swiss-Trac, der er en batteridrevet maskine, der kan
kobles foran en manuel
kørestol, og på den måde give brugeren mulighed for at
komme ud i kuperet og
ujævn terræn, hvad der ellers
er umuligt.
- Den giver kørestolsbrugere
øget fleksibilitet, fordi man
har fordelene ved en manuel
kørestol - der er lettere at
komme rundt med end en
elektrisk - og man bliver rigtig terrængående. Med
Swiss-Trac kan man køre på
stubmarker, skovstier, forcere kantstene og stigninger på
op til 20 procent, siger Niels
Horsbøl, der er uddannet
maskiningeniør.
Den eldrevne hjælper er
næsten lydløs og skyder en

fart på seks kilometer i timen. Den er let at håndtere,
og let at montere. Det
kræver blot et lille beslag, og
Swiss-Trac kan bruges på
stole med fast ramme og
foldbare stole med krydsramme.
- Jeg har altid haft en stor
interesse for at udvikle mobiliteten for kørestolsbrugere, og da jeg så Swiss-Trac
første gang, synes jeg, den
var genial, siger Niels Horsbøl, der i dag har tæt kontakt med den schweiziske
opfinder, der også selv er

kørestolsbruger.
Niels Horsbøl påpeger at en
af de store fordele ved SwissTrac, der vejer 65 kg er at
den nemt kan styres op i en
bil, dermed bliver kørestolsbrugeren mere mobil.
Selv kom Niels Horsbøl til
skade ved en gymnastikulykke som 16-årig. Under en
forlæns salto endte han på
nakken, og alle vidste med
det samme at noget var helt
galt.
Han havde brækket nakken.
- Jeg var ved bevidsthed hele
tiden, og det er jeg faktisk
glad for, fordi jeg ved
præcist, hvad der skete bagefter. At der ikke var nogen,
der gjorde noget, jeg kunne
bebrejde dem senere, siger
Niels Horsbøl, der var til
genoptræning i Viborg i syv
måneder.
I dag har han lidt funktion i
armene og den højre hånd.
- Jeg har fået stor støtte fra
familie og venner, og så har
jeg været god til at se positivt på de muligheder jeg
har haft, siger Niels Hors-

Niels Horsbøl kan nu komme
ud i naturen i sin manuelle
kørestol. Den eldrevne SwissTrac klarer opgaven perfekt.
(privatfoto)
bøl, der for nogle år siden
blev ingeniør fra Aalborg
Universitet Esbjerg.
- At sidde i kørestol er en
hæmsko, fordi det er besværligt at man ikke kan bevæge sig rundt. Og de fysiske forhold i samfundet er
ikke til folk i kørestole, siger
Niels Horsbøl, der som naturelsker glæder sig over
igen at kunne færdes i naturen uden anden hjælp end
den Swiss-Trac giver.
I det nye firma tager han
rundt og demonstrere SwissTracs fortræffeligheder.
Wayup holder til på Gl.
Guldagervej 94, hvor man
kan se og prøve hjælpemidlet. Man kan også finde oplysninger på www.wayup.dk
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