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Tilbehør til bade/toiletstol M2  
Hjul 

 
 

 

 100 mm hjul. 
Er standard på: 
M2 med armlæn 
lige op, armlæn 
ud til siden, M2 

med skubbebøjle 
og M2-smal. 

M2-Tip stole kan 
leveres med 100 

mm hjul, hvis 
man ønsker en 

lavere 
sædehøjde. 

 

 

 125 mm hjul. 
Er standard på: 
M2-Tip stole. 

Kan mod et tillæg 
leveres på M2 der 
standard leveres 

med 100 mm. hjul, 
hvis man ønsker 

andre 
køreegenskaber 
eller en højere 
sædehøjde. 

 
 

RETNINGSFASTE HJUL: 
Til alle vores M2 modeller (undtagen drivhjul) kan vi som tilbehør levere hjul der kan låses i 
køre-retningen, så de kun kan køre lige ud (disse hjul kan til gengæld ikke bremses totalt, så de vil 

altid kunne køre). Dette giver en stor hjælp når man skal sætte i gang samt ved kørsel lige ud. 
Det anbefales primært til brug ved store brugere, til lange gange samt underlag der ikke er 

helt plant.  
Alle stole med Tip-funktion samt stole til brugervægt over 150 kg er som standard leveret 

med et retningsfast hjul. 
 

   

 
 

 

 
 Den mørkegrå 

bremsepedal og topkrans 
indikerer tydeligt hvilket hjul 

der er retningsfast. 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Tekniske data 

100 mm Hjul med kuglelejer. 
Er standard på:  M2 med armlæn lige op, armlæn ud til siden, M2 med skubbebøjle og M2-smal 
M2-Tip stole kan leveres med 100 mm hjul, hvis man ønsker en lavere sædehøjde. 

Bestil varenummer som tillæg til stolen: 
 

310220 

125 mm Hjul med kuglelejer. 
Er standard på: M2 stole med Tip-funktion samt stole med brugervægt over 150kg.  
M2 med armlæn lige op, armlæn ud til siden, M2 med skubbebøjle og M2-smal kan leveres med 125 mm 
hjul, hvis man ønsker andre køreegenskaber eller en højere sædehøjde. 

Bestil varenummer som tillæg til stolen: 310219 

100 mm Hjul, Retningsfast med kuglelejer. 
Kan eftermonteres på alle M2 modeller undtagen M2 med drivhjul.  
M2 modellerne kan ligeledes bestilles leveret med et retningsfast hjul. 

1 stk. Retningsfast hjul på teleskopben med 7 huller til  M2 med armlæn lige op, 
armlæn ud til siden, M2 med skubbebøjle og M2-smal 

800150 

Bestil varenummer som tillæg til stolen, uanset model 800157 

125 mm Hjul, Retningsfast med kuglelejer. 
Kan eftermonteres på alle M2 modeller undtagen M2 med drivhjul.  
M2 modellerne kan ligeledes bestilles leveret med et retningsfast hjul. 

1 stk. Retningsfast hjul på teleskopben med 7 huller til  M2 med armlæn lige op, 
armlæn ud til siden, M2 med skubbebøjle og M2-smal ( kun hvis stolen er har 125 mm. hjul.) 

800151 

Bestil varenummer som tillæg til stolen, uanset model 
9/1-07 

800157 

 
 


