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Technical data

MEASUREMENTS DESCRIPTION SIZE 1 SIZE 2

A Total width 52 to 60 cm 56 to 64 cm

B Distance between the drive wheels 38 to 46 cm 42 to 50 cm

C Width of the backrest 26 cm 31,5 cm

D Total length 66,5 cm 76,5 cm

E Height of backrest 27 to 32 cm 36 to 41 cm

F Distance from seat to footrest 19 to 38 cm 19 to 44,5 cm

G Depth of seat (max) 28 cm 32 cm

H Height of seat 44 to 58 cm 47,5 to 52,5 cm

I Total height 71 to 79 cm 80 to 90 cm

J Camber angle 4 ° 4 °

K Angle of backrest 0 to 90 ° 0 to 90 °

L Angle of seat -15 to +15 ° -15 to +15 °

M Distance between the footrests 17,5 to 35 cm 17,5 to 35 cm

Weight 7,5 kg 7,9 kg

Physiological benefits

Krabat Sheriff S1 / S2 provides the child with 
a balanced and safe sitting position with 
dynamic postural control which enables the
child to move freely at all levels. 

The sitting position givesoptimal joint stability 
and comfort. The two articular surfaces in 
the hip joint have maximum contact in the
sitting position. 

The sitting position can prevent complications 
such as muscle contractures, hip pain,  
sublucations and scoliosis.

All major joints in the lower extremities
become centered, which promotes normal 
muscle tone and muscle length. This is  
particularly important for the adductors, 
which are often tight in children with spasticity.

The spine can work actively in its natural
curvature. The saddle seat can be adjusted 
to allow the pelvis to be placed/tilted in 
the correct position, giving the child’s spine
optimum working conditions.

The saddle seat enhance an active sitting
position rather than a passive.
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Krabat Sheriff S1 / S2

Krabat Sheriff S1 / S2 on Krabatin suunnittelema 
lasten aktiivipyörätuoli. Pyörätuoli on tarkoitettu 
sisä- ja ulkokäyttöön ja sen lukuisat 
säätövaihtoehdot tekevät sitä erittäin mukautuvan.

Lapsi istuu satulaistuimella, joka erottaa jalat toisistaan. 
Lantion abduktioasento aikaansaa lonkkanivelille 
avoimen kulman, joka kallistaa lantiota eteenpäin 
neutraaliin asentoon. Yhdessä jalkojen levitetyn asennon 
kanssa tämä tarjoaa laajan tukialustan. Tuloksena on 
erittäin vakaa asento, joka vähentää ylävartalotuen 
tarvetta.

Krabat Sheriff S1 / S2 on rakenteeltaan kompakti ja 
moderni ja kutsuu mukaansa. Tyylikäs suunnittelu 
kiinnittää huomion lapseen eikä tuoliin. Pyörätuoli sallii 
enemmän liikkumisvapautta ja vaihtelua.
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Tekniset tiedot

MITAT SELITE KOKO 1 KOKO 2

A 52 - 60 cm 56 - 64 cm

B 38 - 46 cm 42 - 50 cm

C 26 cm 31,5 cm

D 66,5 cm 76,5 cm

E 27 - 32 cm 36 - 41 cm

F 19 - 38 cm 19 - 44,5 cm

G 28 cm 32 cm

H 44 - 58 cm 47,5 - 52,5 cm

I 71 - 79 cm 80 - 90 cm

J 4 ° 4 °

K 0 - 90 ° 0 - 90 °

L

M

Kokonaisleveys
Kelauspyörien välinen etäisyys
Selkänojan leveys
Kokonaispituus
Selkänojan korkeus
Etäisyys istuimesta jalkatukeen
Istuimen syvyys (max)
Istuimen korkeus
Kokonaiskorkeus
Camber-kulma
Selkänojan kallistuskulma
Istuimen kallistuskulma
Jalkatukien välinen etäisyys
Paino

-15  -  +15 °

17,5  -  35 cm 

7,5 kg

-15  -  +15 °

17,5 - 35 cm 

7,9 kg

KJØRE

Krabat Sheriff S1 / S2

Krabat Sheriff S1 / S2 is an active children’s 
wheelchair designed by Krabat. The wheelchair
is for indoor and outdoor use, and is highly
adaptable with numerous adjustment options.

The child is seated on a saddle seat, which separates the 
legs from each other. The abducted hip position provides 
an open angle of the hip joints which tilts the pelvis
forward into a neutral position. This, in combination with 
the the widespread position of the feet, creates a large
base of support. The result is a very stable position that 
reduces the need for upper body support.

Krabat Sheriff S1 / S2 has a compact and modern design 
that invites participation. The smart design draws atten-
tion to the child and not the chair. The wheelchair allows 
more freedom of movement and variation.

Fysiologiset edut

Krabat Sheriff S1 / S2 tarjoaa lapselle 
tasapainoisen ja turvallisen istuma-
asennon sekä dynaamisen 
asentohallinnan, joka sallii lapsen 
liikkumisen vapaasti kaikilla tasoilla.

Istuma-asento tarjoaa optimaalisen 
mukavuuden ja tuen nivelille. 
Lonkkanivelen molemmilla 
nivelpinnoilla on istuma-asennossa 
suurin mahdollinen kontakti.

Istuma-asento kykenee estämään 
komplikaatioita, kuten lihasjäykistymiä, 
lonkkakipua, subluksaatioita ja 
skolioosia.

Kaikki alaraajojen nivelet pysyvät 
keskellä, mikä tukee normaalia 
lihasjänteyttä ja lihaspituutta. Tämä on 
erityisen tärkeää lähentäjälihaksille, 
jotka ovat spastisuudesta kärsivillä 
lapsilla usein tiukat.

Selkäranka kykenee toimimaan 
aktiivisesti luonnollisessa 
kaarevuudessaan. Satulaistuinta 
voidaan säätää lantion kallistamiseksi 
oikeaan asentoon, mikä antaa lapsen 
selkärangalle optimaaliset 
toimintaolosuhteet.

Satulaistuin tehostaa nimenomaan 
aktiivista istumista passiivisen sijaan.
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Equipment

Color map

TyöntötankoTuotekuvaus

Sheriff S1 / S2 on kevyt sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu, 
lievästi kallistetuin kelauspyörin varustettu pyörätuoli. Se on 
erittäin täsmällinen ja hyvin hallittava. Sheriff S1 / S2 soveltuu 
myös lapsille, joiden käsivarsien toimintakyky on heikko. 
Lisävarusteena on saatavana kompensaatio-mekanismi, jonka 
avulla on mahdollista hallita pyörätuolia vain yhdellä kädellä. 
Mekanismin avulla lapsen on helpompi ohjata pyörätuolia 
suoraan eteenpäin, ja se lisää tuolin painoa hyvin vähän. 
Tämä patentoitu ratkaisu on ainutlaatuinen ja saatavissa 
ainoastaan Krabat AS:lta.

Jarrukahva sijaitsee suoraan satulan edessä, jossa se on 
vaivatta sekä käyttäjien että avustajien käytettävissä. 
Jarrukahva lukitsee molemmat pyörät ja sitä voidaan käyttää 
yhdellä kädellä. Jarrun kytkeminen päälle ja pois edellyttää 
vähän voimaa.

Istuin on suunniteltu tukemaan lantiota neutraaliin ja tukevaan 
asentoon, joka puolestaan sallii selkärangan pysymisen 
luontaisessa kaarevuudessaan. Tuolin istuimessa ja 
selkänojassa voidaan käyttää SWASH-ortoosia sitä 
tarvitseville lapsille. Verhoilu on kestävää ja voidaan pestä 
koneellisesti. Tahrat ovat helposti poistettavissa liinalla.

Krabat Sheriff S1 / S2 soveltuu monenlaisia diagnooseja 
omaaville lapsille, ja on helposti mukautettavissa. Istuimen ja 
selkänojan kallistuskulmaa, kelauspyörien leveyttä ja jalkatu-
kien korkeutta ja asentoa voidaan säätää helposti ihanteelli-
sen istuma-asennon saavuttamiseksi. Kaikki kulmat ja asennot 
ovat portaattomasti säätyviä. Krabat Sheriff S1 on saatavissa 
20”:n kelauspyörillä. Sheriff S2 on saatavissa 22” tai 24”:n 
kelauspyörillä. Lantiovyö ja hihnoilla varustetut jalkatuet kuulu-
vat perusvarustukseen. Lisävarusteisiin kuuluvat työntötanko, 
kippieste, vaatesuojukset, pinnasuojat ja valikoima erilaisia 
liivejä ja tukihihnoja. Ylävartalon lisätukea tarvitsevia lapsia 
varten Sheriff S1 / S2 voidaan toimittaa Plus-selkänojalla ja 
valinnanvaraisilla Plus-varusteilla.

Saadakseen täyden hyödyn pyörätuolista lapsella tulisi olla 
jonkin verran vartalostabiiliutta, mutta itsenäinen istumiskyky ei 
ole välttämätön.
Krabat Sheriff ei ole "lepotuoli", vaan aktiiviseen ja 
sosiaaliseen osallistumiseen tarkoitettu pyörätuoli.

Yksityiskohtia

Helppopääsyinen jarrukahva Kompensaatiomekanismi yhdellä kädellä ajamista varten

Knee-strap Gel cushion Anti-tip

Spoke guards Clothing guards 

Helposti asennettava ja irrotettava työntötanko on saatavissa

Plus-selkänoja

Plus-selkänoja tarjoaa lisätukea ylävartalolle

Red

Pink

Sand

Blue

Grey

Krabat Sheriff is available with the following cushion colors:

KRABAT SHERIFF 36KRABAT SHERIFF



Lisävarusteet

Värikartta

Product description Push bar

Plus backrest

Details

Sheriff S1 / S2 is a light weight indoor / outdoor wheelchair with 
slightly cambered propelling wheels. It has great precision and is 
very maneuverable. Sheriff S1 / S2 is also suitable for children with 
impaired arm function. A compensation mechanism is available 
(optional) that makes it possible to maneuver the wheelchair with
one hand only. This mechanism makes it easier for the child to
steer straight ahead and adds minimal extra weight to the chair.  
This patented solution is unique and is made only by Krabat AS.

The brake handle is assembled right at the front of the saddle to
make it more accessible to users and assistants alike. The brake
handle locks both wheels and can be operated with one hand only. 
Little strength is needed to turn the brake on and off.

The seat is designed to support the pelvis is in a neutral and stable
position which in turn allows the spine to maintain its natural curva-
ture. The seat and backrest of the chair can accommodate a SWASH
orthosis for children who require this. The upholstery is durable 
and machine washable. Stains can be easily removed with a cloth.

Krabat Sheriff S1 / S2 is suitable for children with a variety of diag-
noses, and it is highly adaptable. The angle and height of the seat
and backrest, the width of the propelling wheels, and height and 
position of the footrests can easily be adjusted to find the optimum
sitting position. All angles and positions can be set infinitely. Krabat 
Sheriff S1 is available with 20” propelling wheels. The Sheriff S2 is 
available with 22” or 24” propelling wheels. A hip belt and footrests 
with straps are included as standard equipment. A push bar,  anti-tip
protection, clothing guards, spoke guards and a variety of different
waistcoats and support straps are optional. For children in need of
extra upper body support, the Sheriff S1 / S2 can be delivered with 
the Plus backrest and optional Plus equipment.

To fully benefit from the wheelchair, the child should have some
truncal stability, however an independent sitting function is not
necessary.

Krabat Sheriff is not a comfort chair, but a chair for activities and
social participation. 

Easy accessible brake handle Compensation mechanism for one-hand driving 

Polvihihna Geelityyny Kippieste

Pinnasuojat Vaatesuojukset

A push bar is available, and is easily mounted and dismanteled

Plus backrest for additional upper body support

Punainen

Vaaleanpunainen

Hiekka

Sininen

Harmaa

Krabat Sheriff on saatavana seuraavin verhoiluvärein:
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Osanumerot

KRABAT-OSANUMERO KUVAUS

400-3001

400-3002

400-3010

400-3011

400-3012

400-3018

400-3019

300-3010

300-3025

400-3020

400-3024

400-3021

400-3022

400-3023

400-3038

400-3036

400-3037

400-3038

400-3035

400-3017

400-3016

Krabat Sheriff S2, runko täydellisenä 
Krabat Sheriff S1, runko täydellisenä

Krabat Sheriff pyöräsarja, 24” 
Krabat Sheriff pyöräsarja, 22” 
Krabat Sheriff pyöräsarja, 20”, vain S1 

Selkänoja täydellisenä Sheriff S2 
Selkänoja täydellisenä, Sheriff koko 1
Selkänoja täydellisenä, Plus koko 1
Selkänoja täydellisenä, Plus koko 2

Selkänojan tyyny Sheriff S2, sininen
Selkänojan tyyny Sheriff S2, sininen
Selkänojan tyyny Sheriff S2, sininen
Selkänojan tyyny Sheriff S2, sininen
Selkänojan tyyny Sheriff S2, harmaa

300-1043

300-1048

300-1047

300-1046

300-1044

300-1036

300-1041

300-1040

300-1039

300-1033

300-1031

300-1032

300-1003

300-1004

300-1019

300-1023

300-1034

400-3026

400-3013

400-3026

400-3014

400-3015

400-1112

400-2146

400-3027

400-3028

400-3029

400-3030

Selkänojan tyyny Sheriff, koko 1, sininen 
Selkänojan tyyny Sheriff, koko 1, vaaleanpunainen 
Selkänojan tyyny Sheriff, koko 1, punainen 
Selkänojan tyyny Sheriff, koko 1, hiekanvärinen 
Selkänojan tyyny Sheriff, koko 1, harmaa

Sheriff istuin koko 2, vain S2
Sheriff istuin koko 1

Sheriff istuin koko 1
Istuintyyny koko 2, vaaleanpunainen
Istuintyyny koko 2, punainen
Istuintyyny koko 2, hiekanvärinen
Istuintyyny koko 2, harmaa
Istuintyyny koko 1, sininen
Istuintyyny koko 1, vaaleanpunainen
Istuintyyny koko 1, punainen
Istuintyyny koko 1, hiekanvärinen
Istuintyyny koko 1, harmaa

Lantiovyö, pieni – keskikokoinen
Lantiovyö, suuri

Nilkkahihnat, koko 1, pari
Nilkkahihnat, koko 1, pari
Rintakehätuki, neopreeniä, pieni
Rintakehätuki, neopreeniä, keskikokoinen
Rintakehätuki, joustava
Polvihihna

Kippieste Sheriff S1
Kippieste Sheriff S2
Kippieste Sheriff S2
Vaatesuojus S1 20”
Kompensaatiomekanismi yhdellä kädellä ajamiseen S1 / S2
Geelityyny
Push Bar Sheriff S1 / S2
Pinnasuoja 24”
Pinnasuoja 22”
Pinnasuoja 20”

Lisävarusteita Plus-selkänojaan on lueteltu Krabat Jockey Plus –tuotteen yhtedessä.

ALGOL-TREHAB OY
PL 13 (Karapellontie 6)
02611 Espoo
Puhelin: (09) 5099 331
Sähköp: algol-trehab@algol.fi
Internet: www.algoltrehab.fi
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