En ny
dimension
af frihed
Nyd uafhængigheden...
... med SWISS-TRAC
kørestolstraktor.
Om det er fortove, mark-, skov- og
landeveje, store stigninger eller stejle
nedkørsler – ujævnt terræn og lange
ture, kører du i din egen kørestol
med SWISS-TRAC - uden kraftanstrengelser.

SWISS-TRAC er stærk, lydsvag og man
kan ikke vælte bagover - og så er den
nem at betjene. Som et schweizisk kvalitetsprodukt opfylder SWISS-TRAC de
højeste sikkerhedsstandarder.
SWISS-TRAC giver en fuldstændig ny
dimension af frihed og fritid. Som aktiv
kørestolsbruger kan du nyde godt af en
uovertruffen mobilitet og dermed opnå
en helt ny uafhængighed.

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

Som førende producent af trækmaskiner
til manuelle kørestole koncentrerer vi os
på 18’ende år om udvikling, konstruktion og
fremstilling af batteridrevne tilkoblingsenheder.

Tekniske data
Benævnelse SWISS-TRAC SWT-1
HMI nr 35833
Sikkerhed Godkendt/testet af Tysk TÜV
efter EN12184:1999
Hastighed Justerbar op til 6 km/t
Stigning/hældning 20% ved 100 kg. personvægt
Rækkevidde Over 30 km på jævnt underlag
Batterier Vedligeholdelsesfrie, 2x40 AH / 24V
Lader Ekstern lader. Ladetid ca. 8 timer
Motor 24V, 400 Watt
Bremser Motorbremse og mekanisk
parkeringsbremse
Chassis Aluminium
Mål ca. 75 x 51 x 53 cm (L x B x H)
Vægt 65 kg
Læssesystem Opkørselsramper i aluminium

Med SWISS-TRAC hæves kørestolens forhjul fra
jorden. Uden fysiske kraftanstrengelse kan du
dermed køre på de fleste underlag. SWISS-TRAC
egner sig til alle kørestolsbrugere – Inklusiv
tetraplegikere, som kan manøvrere deres kørestol. Til børn og unge findes en mindre model.
Prøv en testtur med SWISS-TRAC nu!
•
•
•
•
•
•
•

Kompakt, robust og enkel at betjene
Ingen forflytninger – klik på og kør
Absolut kippsikker, ideel til ujævnt terræn
Stærk og sikker
Enkel at transportere
Beslag til de fleste kørestole
Schweizisk kvalitetsprodukt

Prøvetur/afprøvning
Kontakt WAYUP - så aftaler vi nærmere.

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

Vedligehold og reperation
SWISS-TRAC er i stor udstrækning
vedligeholdelsesfri.

Mere frihed, mere uafhængighed,
mere livsglæde: SWISS-TRAC.

Ekstra udstyr Løfteøje til læssekran
Kilometertæller
Barnestol
Kurv
Tilskud
Swiss-Trac er et anerkendt
hjælpemiddel og kan søges hos det
offentlige efter lov om social service.

