
R82 High-low:xo
Käyttäjäystävällinen korkeussäätö
lattiatasolta pöytätasolle.



560–620 mm 70–100 kg
Sisä- ja 

ulkokäyttöön*

Kokonaisleveys Maksimi kuormitus

*Ainoastaan High-low:xo kuljetusalusta soveltuu ulkokäyttöön. 
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High-low:xo®-alusta

Lue lisää: etac.com

High-low:xo on erilaisten istuinten kanssa käytettävä, sisä- tai ulkokäyttöön 
tarkoitettu alusta, jossa on käyttäjäystävällinen korkeussäätö lattiatasolta 
pöydän korkeuteen. High-low:xo alusta on saatavana sekä sisä- että ulkokäyttöön 
soveltuvalla pyörästöllä.

Korkeussäätö
High-low:xo nostaa käyttäjän lattiasta pöydän korkeuteen 
joko kaasujousiavusteisena, sähkötoimisena tai hydraulisesti. 
Mahdollisimman vähäinen edestakainen liike mahdollistaa käyttäjän 
osallistumisen hänelle tärkeisiin toimintoihin.

Istuinkulma 
High-low:xo-alustan istuinkulma säätyy välillä -10°- + 30°. Istuimen 
kallistus helpottaa istumaan asettautumista ja auttaa istujaa 
ylläpitämään pään ja vartalon pystyasentoa. Lisäksi säädettävyys 
mahdollistaa avustajan ergonomisen työskentelyn.

Turvallinen kuljettaminen moottoriajoneuvossa
High-low:xo-kuljetusalusta täyttää kansainvälisen pyörätuolistandardin 
ISO 7176-19 vaatimukset. High-low:xo-kuljetusalustaa voidaan käyttää 
ISO 16840-4 standardin täyttävien istuinten kanssa. 

Kiinteä asennus tai adapteri
Adapteri mahdollistaa istuimen kiinnityksen runkoon vaivattomasti ja 
turvallisesti tehden myös istuinten vaihtamisen helpoksi. Suuremmat 
istuimet voidaan asentaa suoraan High-low:xo-alustaan.

High-low:xo-alustan kohokohtia
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Koot
• koko 1

• koko 2

• koko 3

Pyörät ja jarrut 
sisäalusta
• 75 mm

• 100 mm

• 125 mm

• keskusjarru, käsi  
(100 mm)

• keskusjarru, jalka  
(100 mm)

Pyörät ja jarrut 
kuljetusalusta
• 7” kiinteä

• 7” ilma

• 12” kiinteä

• 12” ilma

• jalkajarru

• käsijarrut 
hidastavalla 
toiminnolla

Korkeusäätö sisä- 
ja kuljetusalusta
•  kaasujousi

•  sähkötoiminen

•  hydraulinen

Istuimen kallistus
• ohjain istuimen alla

•  ohjain työntö-
kaaressa

Vaihtoehdot

Ominaisuudet
Sisäalusta:  Adapteri, yksittäin lukittavat pyörät, korkeussäätö, istuimen kallistus.

Kuljetusalusta: Adapteri, jalkajarru, korkeussäätö, istuimen kallistus, kulmasäädettävä työntökaari.

High-low:xo-alusta koko  1 kaasujousella. High-low:xo-alusta - x:panda-istuin kiinnitettynä.

Frame colour

musta antrasiitti 
vain koossa 1

valkoinen 
vain kaasu-
jousi ja 
sähkö
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170–590 mm** 215–590 mm** 170–580 mm** 210–580 mm** 270–530 mm** 240–600 mm*** 300–540 mm***

70 kg 75 kg 70 kg 75 kg 95 kg 75 kg 100 kg

(−10°) – 30° (−10°) – 30° (−10°) – 30° (−10°) – 30° (−10°) – 30° (−10°) – 30° (−5°) – 25°

655 mm 795 mm 660 mm 795 mm 795 mm 795 mm 795 mm

560 mm 620 mm 560 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm

13,0 kg 13,0 kg 16,0 kg 17,0 kg 18,0 kg 19 kg 19 kg

300–720 mm 345–720 mm 300–720 mm 345–720 mm

70 kg 75 kg 70 kg 75 kg

57 kg 57 kg 57 kg 57 kg

(−10°) – 30° (−10°) – 30° (−10°) – 30° (−10°) – 30°

795 mm 800 mm 795 mm 800 mm

660 mm 700 mm 600 mm 700 mm

22,0 kg 22,0 kg 25,0 kg 26,0 kg

Lue lisää: etac.com

Mitat

Hyvä tietää
Suositukset alustan valintaan. 
x:panda koko 1-2:  Alusta koko 1 
x:panda koko 3:  Alusta koko 2 
x:panda koko 4:  Alusta koko 3 
Panda Futura 1-4:  Alusta koko 1 
Panda Futura 5:  Alusta koko 3 
Stingray-istuin koko 1:  Alusta koko 1 
Stingray-istuin koko 2:  Alusta koko 2 
Trekker koko 12-14:  Alusta koko 1

High–low:xo-sisäalusta 1 
Kaasu

2 
Kaasu

1 
Sähkö

2 
Sähkö

3 
Sähkö

2 
Hydraulinen

3 
Hydraulinen

Korkeus lattiasta etureunaan*

Maksimikuorma

Istuimen kallistus (adapter tilt)

Pituus

Leveys

Alustan paino

High–low:xo-kuljetusalusta 1 
Kaasu

2 
Kaasu

1 
Sähkö

2  
Sähkö

Korkeus lattiasta etureunaan*

Maksimikuorma

Maksmi käyttäjän paino kuljetettaessa 
autossa

Istuimen kallistus  (adapter tilt)

Pituus

Leveys

Alustan paino

*Mitattuna adapteriin. Lisämittoja: etac.com. **Mitattuna 75 mm pyörillä. ***Miattuna 100 mm pyörillä.

*Mitattuna adapteriin. Lisämittoja: etac.com.

Näin lasket alustan kuormituksen:  
käyttäjä (lapsen paino) + istuin + lisävarusteet 
= kuormitus

Esimerkki: 
Lapsi  25,0 kg 
x:panda koko 2 8.5 kg 
Lisävarusteet 5,0 kg 
Yhteensä: 38.5 kg
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Lisää lisävarusteita: etac.com

Lisävarusteet

Käsikäyttöisen keskusjarrun 
asennuskitti
890011-x

Asennuskitti jalallakäytettävään 
keskusjarruun
890012-x

Kippieste sisäalustaan 
890007

Kippieste kuljetusalustaan 
890008

Lisä kaasujouset
890001

Yhtenäinen jalkalevy 
(Wombat)
95145-x 
Jalkalevyn pehmuste 
95145-xPAD 
Jalkatukilaatikko 
jalkalevyyn
95145-xBOX 

Monisäätöinen jalkatuki
Size 1 8910851-x
Size 2+3 8910852-x

Erilliset jalkalevyt
89146-x

Yhtenäinen jalkalevy (Wombat)
95145-1, 85145-2

Työntökaari sisäalustaan 
890009-04

Kulmasäädettävä työntökaari 
sisä- ja kuljetusalustaan 
890009-04

Kulmasäädettävä työntökaari 
sisäalustaan
89105655, 8910565
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Kiinnitysosa erillisille 
jalkalevyille
8910840-2

Kiinnitysosa yhtenäiselle 
jalkalevylle
8910820-2

Kuljetuskiinnikkeet vain 
kuljetusalustaan
890005

X-Pandan adapteri
8911610-04

Stingrayn adapteri
890015-04

Sähkösäätö
890006-x

Korkeussäädön lukitus
890024

Kynnyspoljin
890025
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Etac is a world-leading developer and provider of ergonomic assistive devices 
and patient handling equipment. Our heart lies in the solutions that optimise 

quality of life for the individual, their family and caregivers.

For the latest news and continuously updated  
product information – visit our website.

Maahantuonti ja myynti:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi


