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Tillbehör till M2 dusch/toalettstol 
Hjul 

 
 
 

 

 100 mm hjul. 
Är standard på: 
M2 med armstöd 
rakt upp, armstöd 
ut till sidan, M2 
med skjutbygel 
och M2-smal. 
M2-Tip stolar kan 
levereras med 100 
mm hjul, om man 
önskar en lägre 
sitthöjd. 

 

 

 125 mm hjul. 
Är standard på: 
M2-Tip stolar. 
Kan mot ett tillägg 
levereras på M2 
vilka som standard 
levereras med 100 
mm. hjul, om man 
önskar andra 
köregenskaper 
eller en högre 
sitthöjd. 
 
 

 
 

RIKTNINGSFASTA HJUL: 
Till alla våra M2 modeller (undantaget drivhjul) kan vi som tillbehör leverera hjul som kan 

låsas i körriktningen, så de bara kan kroras rakt fram (dessa hjul kan i gengäld inte bromsas 

totalt, så de kommer alltid att kunna köra). Detta ger en stor hjälp när man skall sätta i gång 
samt vid körning rakt fram. De rekommenderas primärt för användning vid stora 

användare, för långa gångar samt underlag som inte är helt plana. 
Är standard på: stolar med tip-funktion och stolar med brukarvikt större än 150 kg. 

 
 

 

 
 
 
 

 Mörkgrå bromspedal 
och toppkrans indikerar 
tydligt vilket hjul som är 
riktningsfast. 
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Tillbehör till Dusch/Toalettstol M2 
Hjul 

Tekniska data 

100 mm Hjul med kullager. 

Är standard på: M2 med armstöd rakt upp, armstöd ut till sidan, M2 med skjutbygel och M2-smal 
M2-Tip stolar kan levereras med 100 mm hjul, om man önskar en lägre sitthöjd. 

Beställ varunummer som tillägg till stolen: 310220 

125 mm Hjul med kullager. 

Är standard på: stolar med tip-funktion och stolar med brukarvikt större än 150 kg.  
M2 med armstöd rakt upp, armstöd ut till sidan, M2 med skjutbygel och M2-smal kan levereras med 125 mm 
hjul, om man önskar andra köregenskaper eller en högre sitthöjd. 

Beställ varunummer som tillägg till stolen: 310219 

100 mm Hjul, Riktningsfast med kullager. 

Kan eftermonteras på alla M2 modeller undantagen M2 med drivhjul.  
M2 modellerna kan likaså beställas för leverans med ett riktningsfast hjul. 

1 st. Riktningsfast hjul på teleskopben med 7 hål till M2 med armstöd rakt upp, armstöd 
ut till sidan, M2 med skjutbygel och M2-smal 

800150 

1 st. Riktningsfast hjul på teleskopben med 4 hål till M2 Gas-tip 800296 

1 st. Riktningsfast hjul på teleskopben med 4 hål till M2 El-tip 800152 

1 st. Riktningsfast hjul på ben med 1 hål M2-200 kg. 800154 

Beställ varunummer som tillägg till stolen, oavsett modell 800157 

125 mm Hjul, Riktningsfast med kullager. 

Kan eftermonteras på alla M2 modeller undantagen M2 med drivhjul.  
M2 modellerna kan likaså beställas för leverans med ett riktningsfast hjul. 

1 st. Riktningsfast hjul på teleskopben med 7 hål till M2 med armstöd rakt upp, armstöd 
ut till sidan, M2 med skjutbygel och M2-smal ( endast om stolen har 125 mm. hjul.) 

800151 

1 st. Riktningsfast hjul på teleskopben med 4 hål till M2 Gas-tip 800297 

1 st. Riktningsfast hjul på teleskopben med 4 hål till M2 El-tip 800153 

1 st. Riktningsfast hjul på ben med 1 hål M2-200 kg. 800155 

Beställ varunummer som tillägg till stolen, oavsett modell 
9/1-07 

800157 

 

 
 


