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AKKA-platen gir mulighet 
for selvstendig forflytning 
og dermed større frihet og 
uavhengighet. 

AKKA kjøreplate for selvstendig forflytning
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AKKA er en elektrisk kjøreplate for 
funksjonshemmede barn fra ca.1 år og oppover.

Platen kjører på en tape-slynge ved å trykke på en bryter. Det kan 
brukes forskjellige brytere ut fra barnets funksjonsnivå. Dette gir barnet  
mulighet til å forstå årsak-virkning og øker graden av selvstendighet. Økt selvs-
tendighet gir større frihet, bedre kontakt, økt kommunikasjon og økt trivsel.

Barnet kan bruke ulike seteenheter som plasseres på platen og spennes fast. Det 
er også mulig å kjøre platen stående eller liggende. Hastighet og akselerasjon 
kan reguleres. 

Leveres i 3 størrelser: str.M og L har max. belastning 70 kg, str. XL har max. be-
lastning 100 kg.
Dette leveres alltid med: 2 stk. festebånd, 2 stk. hvit tape, 2 stk. svart tape, Boken 
«På slyngan».

Tilbehør
HMS nr. Artikkelnr. Beskrivelse
069538 2511 AKKA batterilader 24 V/1 A

2525 AKKA berøringsfri kontakt
2514 AKKA berøringsfri stavkontakt
2590L AKKA Big Led 125 mm m/lysdioder
2543 AKKA brede festeskinner, platen blir 5 cm bredere.
2552 AKKA boken på Slyngan
2605 AKKA CD spiller m/timer
2596 AKKA festearm universal
2539 AKKA festebånd ekstra, sett
2602 AKKA kontakt gulv
2509 AKKA kontakt vinkelfølsom
2513 AKKA joystick for fri kjøring
3002 AKKA joystick m/T-grep for frikjøring
2521 AKKA joystick for ledsager
2546 AKKA Latch styringsboks

069533 2527 AKKA påkjøringsplate til AKKA 70 kg
25270 AKKA påkjøringsplate til AKKA 100 kg
2604 AKKA start/stoppledning til CDspiiller
2522 AKKA styreboks 4 knapper

116992 2519 AKKA tape hvit l.20m x br.50 mm (ved behov for ekstra)
116991 2517 AKKA tape, sort l.20m x br.25mm (ved behov for ekstra)

2522 AKKA styreboks 4 knapper
116992 2519 AKKA tape hvit l.20m x br.50 mm (ved behov for ekstra)
116991 2517 AKKA tape, sort l.20m x br.25mm (ved behov for ekstra)

Akka kjøreplate
HMS nr. Artikkelnr. Beskrivelse

2512 AKKA plate str.M, lengde 85 cm, bredde 55 cm,  max. belastning 40 kg

032845 2523 AKKA plate str.L, lengde 85 cm, bredde 65 cm, max. belastning 70 kg
033391 2528 AKKA platen str.XL, lengde 85 cm, bredde 65 cm, max. belastning 100 kg

AKKA slyngekjøring

Dette er gøy!

Big Led bryter på universal 
festearm, festearmen kan 
festes på alle produkter og 
tilpasses brukers 
funksjonsnivå.

Big Led bryter i bruk

Tilpasning


