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M2 Tip 

Dusch- & toalettstolar med hydraullisk 
eller elektronisk lutningsfunktion.  
 



 

 

 

Ge äldre och funktionshindrade bättre och värdigare vård  
med M2 Tip dusch- & toalettstolar. 
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M2 Tip Dusch- & toalettstolar 

HMN a/s 

M2 Gas-Tip 
 

Standard sits:  
Art. nr.: 310201 / 310201-B 

Intim sits:  
Art. nr.: 310202 / 310202-B 

M2 El-Tip 
 

Standard sits:  
Art. nr.: 310210 / 310210-B 

Intim sits:  
Art. nr.: 310211 / 310211-B 

M2 El-Tip Bred 
 

Art. nr.: 310212  
 

M2 El-Tip med joystick 
 

Standard sits:  
Art. nr.: 310204 / 310204-B 

Intim sits:  
Art. nr.: 310205 / 310205-B 
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Boxed - Gör plats för fler 

Eftersom de nya lådorna tar upp mindre plats i förrådet.  

Om man tittar på bilden kan du se boxed stolar tar upp 
mindre plats vid transport jämfört med en normal M2 i 
en 1 stk. låda. 

Det kan vara 8 stk. av M2 Boxed på en vanlig europall. 
 
M2 förpackade versionen är mycket lätt att montera. 
Det är lätt gjort med fyra insexskruvar. 

Stolen är förpackad i en kompakt låda och kan lätt 
transporteras. 

Kartonengs mått är 600 x 730 x 530. 

I lådan finns utrymme för tillbehör—hink och fotstöd 
förutom själva stolen. 

Alla våra dusch- & toalettstolar 
finns nu tillgängliga som  ”Boxed”. Det vill 
säga att stolen levereras i delar i en betydligt 
mindre box än en monterad stol. 
 
Det ger mer utrymme i förrådet. 
 
När stolen levereras Boxed skall rygg, 
armstöd och hjul monteras på ramen. 
Detta kan görs lätt med de medföljande 
skruvarna och hexnyckeln. 

 
Kan också levereras monterad. 

Art. nr. följt av "-B" är boxed stolar. 
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HMN a/s 

M2 Gas-Tip 

M2 Gas-Tip  
Den lätta vägen när användaren måste lutas 

M2 Gas-Tip har en gasfjäder som hjälper när en brukare ska lutas/ ligga ner. 
Gasfjäderen hjälper när det är som svårast för vårdaren.  
 
Detta gör den otrolig lätt att använda, även med något tyngre brukare.  
 
Stolen är passande för både brukare som lyfts och för de som kan stå själv. 
 

Fästet mott negativ tip, Art. nr: 800251 

För användare som alltid lyfts, kan  
framåt lutning vara önskat.  
 
Vi erbjuder därför ett fäste som gör att den 
inte kan tippa framåt. Fästet monteras på 
framsidan av ramen och stoppar rörelsen, när 
sitsen är horisontell. 

Standard sits:  
Art. nr.: 310201 

Intim sits:  
Art. nr.: 310202 

BOXED: 
Standard sits:  

Art. nr.: 310201-B 

BOXED: 
Intim sits:  

Art. nr.: 310202-B 
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HMN a/s 

M2 Gas-Tip Hög nätrygg 

M2 Gas-Tip  med Hög nätrygg 
När det finns ett behov av en större rygg som kan ställas in. 

Denna höga nätrygg är perfekt om du vill anpassa en större rygg efter 
brukarens behov. Detta kan vara för en brukare med skolios. 
 
Nätväven suger naturligvis inte åt sig vatten och det perforerade materialet 
säkerställer andningsförmåga. 

 
Det flexibla ryggstödet kan justeras i 3 
lägen, vilket möjliggör för brukareare med 
krökt ryggraden att få optimalt stöd  
över   ryggen. 

Standard sits:  
Art. nr.: 310621 

Intim sits:  
Art. nr.: 310622 

BOXED: 
Standard sits:  

Art. nr.: 310621-B 

BOXED: 
Intim sits:  

Art. nr.: 310622-B 



Med M2 El-tip kommer känslan av lutningen alltid att vara densamma.  
Oavsett om det är en erfaren vårdare eller inte, får du en jämn rörelse 
utan plötsliga ryck.  
 
Vårdaren kommer även att kunna fokusera på brukaren under processen  
eftersom det inte kräver någon speciell Uppmärksamhet utan enbart  
styrningen via handkontrollen.  
 
Handkontrollen är lätt att använda och kan användas av både höger och 
vänster hand. 

M2 El-Tip  
För en enkel och smidig lutning för brukare upp till 140 kg. 
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HMN a/s 

M2 El-Tip 

Standard sits:  
Art. nr.: 310210 

BOXED: 
Standard sits:  

Art. nr.: 310210-B 

Intim sits:  
Art. nr.: 310211 

BOXED: 
Intim sits:  

Art. nr.: 310211-B 



www.HMN.dk 

6 

HMN a/s 

M2 El-Tip Hög nätrygg 

M2 Gas-Tip  med hög nttrygg 
När det finns ett behov av en större rygg som kan ställas in. 

Standard sits:  
Art. nr.: 310621 

Intim sits:  
Art. nr.: 310622 

BOXED: 
Standard sits:  

Art. nr.: 310621-B 

BOXED: 
Intim sits:  

Art. nr.: 310622-B 

 
Den flexibla ryggstöd kan justeras i 3 lägen, 
vilket möjliggör att brukare med krökt   
ryggrad kan få optimalt stöd över ryggen. 
 

Den höga nätryggen är perfekt om du vill anpassa en större rygg efter 
brukarens behov. Detta kan vara för en brukare med skolios. 
 
Nätväven suger, naturligvis, inte åt sig vatten, och det perforerade materialet 
säkerställer att huden kan andas. 
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M2 El-Tip med joystick klarar en brukarvikt på upp till 140 kg. 
 
Den är utrustad med en joystick samt en handkontroll för lutning av stolen.  
 
Stolen är för oberoende brukare som på egen hand kan besöka toalett  
och dusch. 
 
Vårdaren kan också använda sig av joysticken samt att den kan placeras på 
baksidan av stolen. Det ger bättre arbetsförhållanden för vårdgivaren. 
 
Elsystemet säkerställer en bekväm och smidig lutning och lättare  
transporter för både brukare och vårdare. 

M2 El-tip med joystick 
till den stabila brukaren 

Standard sits:  
Art. nr.: 310204 

BOXED: 
Standard sits:  

Art. nr.: 310204-B 

Intim sits:  
Art. nr.: 310205 

BOXED: 
Intim sits:  

Art. nr.: 310205-B 



M2 EL-Tip Bred 

Med M2 El-tip bred, kan även större brukare lätt placeras  
i en dusch- & toalettstol. 

M2 El-Tip bred klarar en brukarvikt på upp till 200 kg och det är hela 56 cm  
mellan armstöden.  
 
Detta möjliggör att även större brukare kan lyftas till dusch- & toalettstolen  
på ett bra och säkert sätt.   
 
Trots den tyngre brukarvikten är ramen fortfarande singel och lätt  
att rengöra.  
 
Det elektriska systemet garanterar en bekväm och smidig lutning för  
brukaren samt en god arbetsmiljö för vården. 
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Intim sits:  
Art. nr.: 310212 
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M2 Tip dusch- & toalettstolar 

HMN a/s 

Hjulen  
 
Stolens standardhjul är 125 mm och är stängd 
om axeln. Detta minskar risken för att hår, och  
smuts kommer in till axeln. Stolarna finns med 
100 mm hjul för lägre sitthöjd.  
 
Dessutom är höger framhjul ett riktningsfast 
hjul som kan låsas i en rikting.  Hjulet kan då 
bara gå rakt fram. Detta reducerar den kraft 
som behövs används av vid start och stolen 
blir lättare att kontrollera.  
 
Stolar med brukarvikt upp till 140 kg, är  
justerbar i sitshöjd, medan M2 El-Tip har Bred 
en fast sitthöjd 

. 

Ge äldre och funktionshindrade bättre och värdigare vård  
med M2 Tip dusch- &toalettstolar. 

Armstöden  
 

Armstöden är försedda med lås,  
som säkrar att de inte öppnas utan assistans 
av vårdaren.   
 
Låset låses automatiskt när armstöden är 
nerfällda.  
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M2 tip modeller är flexibla dusch- & toalettstolar som lätt kan justeras i 
sittvinkel från 7 ° framåt till 37 ° bakåt. (El-Tip, bred 5 ° / 30 ° bakåt).  
Den främre lutningen är särskilt lämplig för brukare som kan stå själva.  
Lutningen hjälper brukarna att komma upp i stående och underlättar sedan 
för brukaren att komma ner till sittande ställning.   
 
Lutningsfunktionen är steglös och garanterar därmed att brukaren alltid kan 
få en bra hållning.  
 
Detta ger större säkerhet för brukare med dålig balans samtidigt som 
vårdarens arbetsföråhllanden förbättras.  

 

Ge äldre och funktionshindrade bättre och värdigare vård  
med M2 Tip dusch- & toalettstolar. 

Sits och lock  
 

Sitsen är tillverkad i mjukt PU-skum med integrerad 
hållare för bäcken.  
 
Som standard levereras stolarna med ett överdrag, 
så det möjligt att använda stolen som en dusch stol 
utan hål i sitsen. 

Rygg 
 

Baksidan är gjord av nätväv så att vatten kan  
tränga in och andas.  
 
Ryggstödet är justerbart via en gördel som gör 
dem anpassningsbara till den enskilde brukaren.  
 
Detta gör att även brukare med skolios får optimalt 
stöd över ryggen. 

www.HMN.dk 
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Vinkelställbara benstöd: 
Art. nr.: 313041 

Vinkelställbara inställbara benstöd 
 
 

Stolen kan också levereras med vinkelställbara fotplattor. 
 
 
Ett unikt system gör att du kan justera vinkeln på fotplattan utan 
verktyg genom av trycka på en knapp. 
 
 
Anpassningsmöjligheter för fotstöd och utformning av fotplattan 
ger optimal passform för fötterna 

 
För inte användas på:  

M2 El-tip Bred. 
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Justerbara benstöd  
Gas-tip / El-tip  

 
De höj- och sänkbara benstöden kan med 
ett handtag tryckas åt sidan eller  
framför stolen. 
Fotplattan kan också fällas upp för att ge 
mer utrymme.  
 
De finns i en standard version (39-51 cm 
från kanten av sitsen till fotplattan), en  
kortare (31-41) en förlängd (49-61), samt 
en förstärkt version i standardlängd. 
 

Benstöd:  
Förstärkt: Art. nr.: 310275 

 

Justerbara benstöd  
Bred till El-Tip  

 
Benstödet fungerar på samma sätt som 
benstöd för vanliga stolar.  
 
Dessa är dock förstärkta för att klara av den  
ökade brukarvikt. 

Gäller för alla typer av höjdställbara benstöd:  
 

Ställbar via clips. 
Behagligt utformade fotplattor.  

Svängbara ut åt sidan eller under stolen.  
Tillverkad av rostfritt stål. 

Benstöd:  
Standard: Art. nr.: 310049  

Kort: Art. nr. 310510  
Förlängd: Art. nr.: 310283  
Förstärkt: Art. nr. 310275 

M2 Tillbehör 
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Inte avsedd för M2 El-Tip Bred 

Vinkeljusterbara benstöd,  

Ställ Art. nr.: 310052  
Höger,Art. nr.: 310053  

Vänster, Art. nr.: 310054 

Benstödsplattan, höger, Art. nr.: 310085  
Benstödsplattan kvar, Art. nr.: 310086  

Ytterligare vadstöd med konsoler, Art. nr. 310358 

Vinkelställbara benstöd 
 

De ger brukaren bättre stöd om 
standard benstöd inte är   
tillräckliga.  
 
 
 
 
 
 
Det är möjligt att få extra vadstöd  
och fotplattor som justeras 
steglöst.  

M2 Tillbehör 

Soft rygg. 
 
Soft ryggen är tillverkad av ett flexibelt  
konstläder. Det sträckbara materialet gör att 
den formar sig efter användarens rygg. 
 

Passar för tip-stolar och  
M2 med skjutbygel & nätrygg. 

Soft Rygg  

Art. nr..: 800850 
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Amputationsstöd  

   Höger, Art. nr. 800343  

   Vänster, Art. nr.  800344 

 

Amputeringsstöd  
  
Amputeringsstödet kan installeras på alla 
våra M2 modeller, på samma sätt som våra 
vanliga benstöd. 
 
Stödplattan är gjord av polyuretan skum, 
som är extremt mjukt, men som samtidigt 
tillhandahåller ett bra och stabilt stöd. 
 

Vad band 
Standard: Art. Nr.: 310226  
Vid modell: Art. Nr. 310233 

Ben stöd och häl band   
Ytterligare Art. Nr.: 310285 

 
Vadband i grå nylon med kardborre 

 
Vadband rekommenderas särskilt för Tip-stolar, 
enligt det förhindrar att benen faller bakom.  
 
Dette ger detta användaren trygghet tack  
vare extra stöd.  

Benstöd med hälband 
 
Du kan som alternativ välja att ha monterade 
hälband på benstöden. 
 
Hälbanden hindrar fötterna från att glida bakåt 
på fotplattan och du kommer fortfarande att 
kunna vrida benstödet åt sidan.  
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Nackstöd i Supersoft PU skum  

Vanligt, Art. nr.: 310236 

Nackstöd i PU skum  

Vanligt, Art. nr.: 310221 

Nackstöd i PU skum 

Höjd & djupjusterbar, kort stav 

Art. nr.:  310244 

Nackstöd i Supersoft PU skum  

Höjd & djupjusterbar 

Art. nr.: 310235 

Nackstöd i PU skum  

Höjd & djupjusterbar 

Art. nr.:  310222 

Nackstöd i Supersoft PU skum  

Höjd & djupjusterbar, kort stav 

Art. nr.:  310243 

Super soft nackstöd i PU skum 
 
Det extra mjuka PU skummet ger stor 
komfort för brukaren 
 
 
 
 
Den första modellen är justerbar på 
höjden och den andra och tredje  
modellen är höjd-, djup- och  
vinkelställbara. 

 

 
Justerbara nackstöd i PU skum 

 
Nackstödet ger bra stöd för brukaren 
då det sitter en bit lättmetall i  
PU-skummet. Nackstödet justeras  
på bredden.  
 
 
Den första modellen är justerbar på 
höjden och den andra och tredje  
modellen är höjd-, djup- och  
vinkelställbara. 

2 

2 

1 

1 

3 

3 
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Bålstöd (set) art. nr.: 310223  
Höger, Art. nr.: 310225  

Vänster, Art. nr.: 310224 

Höftsele 
Art. nr.: 330019 

Bålstöd 
 

För bruare som behöver extra stöd  kan det 
monteras bålstöd på stolen. 
 

Bålstödet kan justeras på bredden. 
 

Vänligen observera att bålstödet inte kan  
användas samtidigt som tvärbygeln. 

. 

Höftsele 
 

För extra säkerhet kan det monteras  
en höftsele. 
 
Höftselen passar perfektpå ramen och justeras 
med hjälp av kardborreband. 

Tvärstång  
Art. nr.: 310.228 

Tvärbygel 
Art. nr.: 310.229 

Tvärstång 
 
Denna tvärstång monteras enkelt med  
gummiband på armstöden. 
Den ger bra stöd och extra komfort till brukaren 
 

Är inte avsedd för M2 el-tip 

Tvärbygel 
 
Tvärbygeln monteras enkelt och säkert i  
sidostödshållarna på stolen. 
Det ger stöd och komfort för användaren. 

 
Vänligen observera att tvärbygel kan Inte användas 

samtidigt med bålstöd. 
 

Är inte avsedd för M2 el-tip 
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Urinfänger 
Art. nr.: 148861 

 
Urinfångare 

 
De smarta urinfångarna styr urinstrålen  
i rätt riktning. 
 
Du håller urinfångaren med den smala  
änden i toaletten så att du kan bli av med 
urin utan det landar på golv eller toalettsits.  
 

Toiletsæde til M2 
Art. nr.:  330024 

Urinfänger/Benspreder 
Art. nr.: 148862 

Toalettsitsen för M2 
 
För några brukare kan det vara komplicerat att 
besöka en toalett med en vanlig bad-  
& toalettstol.  
 
Då  är det enkelt att montera en toalettsits  
till M2-stolarna.  

 
. 

(Passar inte till M2 mini, M2 Flexi-tip och  
M2 bred modell ) 

Urinfångare 

 
Urinfångare för brukare som har svårt att få 
"strålen" riktad ner i toaletten/bäcken. 
 
Den minskar problemet genom att sära på 
benen och underlättar även underlivshygien. 
 
Urinfångaren kan man montera på stolen.   



Super Soft skum kudde  
Med hål Art. nr.:. 330018  
Utan hål Art. nr.:. 330022 

Sitsinsats med liten hål  
Art. nr.: 800178 

Vitt skum kudde 
Art. nr.: 330016 

Supersoft skumkudde 
 
Denna extremt mjuka skumkudde placeras lätt 
ovanpå och fästes vid ramen med hjälp  
av snören. 
 
Materialet är vattenavstötandeskum och eftersom 
det inte är täckt, finns det inga kanter som kan  
irritera huden. Kudden finns med och utan hål. 

Vit klädd skumkudde 
 
Denna mjuka skumkudde placeras enkelt på  
toppen av sätet och fästes vid ramen med hjälp 
av kardborreband. Kudden är täckt med ett vitt 
överdrag som gör det lätt att rengöra.  
 

Sitsinsats med litet hål 
 
Denna insats hindrar att smala människor  
glider ner i hålet. 
 
Den är gjord av mjukt PU-skum, så att de smala 
brukaren sitter mer bekvämt. 

Tryckavlastande Sits 
 
Den tryckavlastande sitsen är utformad för att 
minska trycket / shear (förskjutning) och därmed  
förhindra trycksår. Sitsen kan förebygga och  
behandla trycksår upp till grad 3.  
 
Den anatomiska designen av sittytan och  
materialdeformationen garanterar brukaren stabilitet 
i sittande ställning. 

Tryckavlastende Sits 
Art. nr.: 330023 
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Bäcken med lock 
 
Vårt intima bäcken erbjuder både ett ergonomiskt 
grepp och möjligheten att rengöra vid höga  
temperaturer.  
Den genomtänkta passformen gör att brukaren  
lätt kan använda den utan att  någonting  
hamnar bredvid.  

Armstöd med ökad bredd  
Sät, Art. nr.: 310390 (6 cm)  

Höger Art. nr.: 310391 
Vänster, Art. nr.: 310392 

Armstöd med reducerad bredd 
Sät, Art. nr.: 310393 (5 cm) 

Höger, Art. nr.: 310394 
Vänster, Art. nr.: 310395 

Armstöd med ökad bredd 
 
Om du vill ha en ökad bredd mellan armstöden 
kan detta uppnås genom att köpa ett set  
armstöd med ökad bredd. 
Ett set ökar bredden med 6 cm. 

 
För inte användas på M2 el-tip Bred 

Armstöd med reducerad bredd 
 
Om du behöver att armstöden är närmare  
kroppen, kan köpas ett set armstöd som gör 
bredden 5 cm mindre. 
Ett set reducerar bredd 5 cm. 

 
För inte användas på M2 el-tip Bred 

Hemiplegiarmstöd  
Set Art. nr.:. 800 275  

Höger, Art. nr.:. 800 274  
Vänster, Art. nr.:. 800.273 

Hemiplegi armstöd 
 

Hemiplegi armstödet är specialutformat för  
hemiplegikere, paraplegikere, Tetraplegiker og 
andra som har behov av extra stöd. 
Det är möjligt att ändra armstödets längd i två 
nivåer, så att stödet bli individuellt för brukaren 
Armstöden är standard utan snabblås 

 
Inte avsedd för M2 el-tip Bred 
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M2 El-tip med joystick M2 El-Tip Bred 

Sitthöjd  
 
OBS: Locket (heltäckande) ökar 
höjder 1,5 cm 

56,5 cm 

  

58,5 cm 

  

(Om stolen levereras med 100 mm 

hjul är minsta sitthöjd 56cm) 

Sitsbredd 46,5 cm 56 cm 

Sittdjup 44 cm 44 cm 

Höjd vid högsta punkten 101 cm 
 105 cm 

 

Största utanför bredd  
(I armstöd) 

71,5 cm 

(Ved motordele) 

68 cm 

(ved armlæn) 

Bredd mellan armstöd 46 cm 56 cm 

Fritt utrymme under sitsen 
53 cm 

 

53 cm 
  

(med 100 mm hjul avslut under sätet 
50,5 cm) 

Längd (utan benstöd) 71 cm 74 cm 

Vikt 41,5 kg 29 kg 

Max. Belastning 140 kg 200 kg 

Hjul 

Fram: 125 mm hjul m / grå gummi 
och kullager.  

Bak: 200 mm massiva hjul. 
Armed motorn. 

125 mm hjul m / grå gummi och kulla-
ger.  

Dubbelverkande bromsar på 3 hjul.  
1 riktning styrda hjul. 

Höjdjustering Nej 

Rygg 

24 x 43,5 cm. Djupjustering upp  
till 10 cm.  

Netto tyg med sydda sadelgjord  
och 2 spännen för djupjustering 

30 x 53,5 cm. Djupjustering upp till 10 
cm.  

Netto tyg med sydda gjorde och 4  
spännen för djupjustering. 

Elmotor / batterisystem  
moto 

Aktuatorer, kontrollbox, batteri och 
joystick. 

Joystick med batteriindikatorn. 
EL-täthet = IP65 (Dammtät och skyd-

dad mot vattenstrålar) 

 

Sits & lock 
Sits: 4,5 cm tjockt PU-skum  
Omslag: 2,5 cm PU-skum  
Armstöd: 2,5 cm PU-skum 

Yta / metallstomme Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Produkt Artikel nr. ISO nr. 

M2 El-tip med joystick och  
standardsits 

310204  09 12 03  

M2 El-Tip med joystick och intim 
sits 

310205  09 12 03  

M2 El-tip bred 310212 09 12 03 
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M2 Gas-Tip M2 El-Tip 

Sitthöjd  
 
OBS: Locket (heltäckande) 
ökar höjder 1,5 cm 

Ca. 55,5-57,5-59,5-61,5 cm 

  

(Om stolen levereras med 100 mm hjul är minsta sitthöjd 53 cm) 

Sitsbredd 46,5 cm 

Sittdjup 44 cm 

Höjd vid högsta punkten 100-102-104-106 cm 

Största utanför bredd  
(I armstöd) 

57 cm 59 cm 

Bredd mellan armstöd 46 cm 

Fritt utrymme under sitsen 
46,5-48,5-50,5-52,5 cm 

 
(Om stolen levereras med 100 mm hjul är minsta sitthöjd 44 cm) 

Längd (utan benstöd) 74,5 cm 77 cm 

Vikt 21 kg 25,8 kg 

Max. Belastning 140 kg 

Hjul 
125 mm hjul m / grå gummi och kullager.  

Dubbelverkande bromsar på 3 hjul.  
1 riktning styrda hjul. 

Höjdjustering 
Teleskop rostfritt stål  

4 inställningar i området av 2 cm.  
Höjden justeras med hjälp av clips (inga verktyg) 

Rygg 
24 x 43,5 cm. Djupjustering upp till 10 cm.  

Netto tyg med sydda sadelgjord och 2 spännen för djupjustering 
  

Sits & lock 
Sits: 4,5 cm tjockt PU-skum  
Omslag: 2,5 cm PU-skum  
Armstöd: 2,5 cm PU-skum 

Yta / metallstomme Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Produkt Artikel nr. ISO nr. 

M2 Gas-tip med standardsits 310201 / 310201-B  09 12 03  

M2 Gas-tip intimsits 310202 / 310202-B  09 12 03  

M2 El-tip med standardsits 310210 / 310210-B  09 12 03  

M2 El-Tip med intimsits 310211 / 310211-B  09 12 03  
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M2 Gas-Tip hög nättrygg M2 El-Tip hög nättrygg 

Sitthöjd  
 
OBS: Locket (heltäckande) 
ökar höjder 1,5 cm 

Ca. 55,5-57,5-59,5-61,5 cm 

  

(Om stolen levereras med 100 mm hjul är minsta sitthöjd 53 cm) 

Sitsbredd 46,5 cm 

Sittdjup 44 cm 

Höjd vid högsta punkten 100-102-104-106 cm 

Största utanför bredd  
(I armstöd) 

57 cm 59 cm 

Bredd mellan armstöd 46 cm 

Fritt utrymme under sitsen 

46,5-48,5-50,5-52,5 cm 
 

(Om stolen levereras med 100 mm hjul är minsta sitthöjd 44 cm) 

Längd (utan benstöd) 74,5 cm 77 cm 

Vikt 22 kg 26,8 kg 

Max. Belastning 140 kg 

Hjul 

125 mm hjul m / grå gummi och kullager.  
Dubbelverkande bromsar på 3 hjul.  

1 riktning styrda hjul. 

Höjdjustering 

Teleskop rostfritt stål  
4 inställningar med ca. I området av 2 cm.  

Höjden justeras med hjälp av clips (inga verktyg) 

Rygg 
24 x 43,5 cm. Djupjustering upp till 10 cm.  

Netto tyg med sydda sadelgjord och 2 spännen för djupjustering 

  

Sits & lock 
Sits: 4,5 cm tjockt PU-skum  
Omslag: 2,5 cm PU-skum  
Armstöd: 2,5 cm PU-skum 

Yta / metallstomme Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Produkt Artikel nr. ISO nr. 

M2 Gas-tip med standardsits 310621 / 310621-B  09 12 03  

M2 Gas-tip intimsits 310622 / 310622-B  09 12 03  

M2 El-tip med standardsits 310608 / 310608-B  09 12 03  

M2 El-Tip med intimsits 310609 / 310609-B  09 12 03  
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Produkten är CE-märkt, vilket innebär att produkten  
uppfyller EUs lagstiftning och möjliggör den fria  
rörligheten för varor på den europeiska marknaden. 


