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SIKKERT OG STØDIG GÅBORD
TAURUS

dejustering. Justerbare underarmsstøt-
ter og et stort utvalg av tilbehør forbedrer 
funksjonaliteten ytterligere og gjør den til 
det ideelle ganghjelpemiddelet. 

 • Høyt nok også for brukere opptil 210 cm 
og tåler en brukervekt på opptil 150 kg.

Nye funksjoner, forskjeller mellom de ulike 
modellene, produktinformasjon og mål 
finner du på de neste sidene og side 13.

Made in Norway

TOPRO Taurus gir optimal støtte til brukere med redusert  bevegelighet. 
Stødig og trygt gåbord til bruk i hjemmemiljø eller på institusjon.

 • Justeres enkelt etter brukerens ergo nomiske 
behov – særlig med tanke på høyde, men 
også kropps størrelse og plassering av armer.

 • Kan brukes som støtte til å komme seg 
opp fra sengen eller en stol.

 • På Premiummodellene kan håndtakene 
justeres  til ønsket posisjon.

 • Sklisikre hjul for enkel og trygg manøvre
ring. Alle fire hjul er utstyrt med fotbrems.

 • På Premiummodellene kan svingen på 
bakhjulene låses. Farten tilpasses enkelt 
med kjørebremsen på håndtaket.

 • TOPRO Taurus er et allsidig ganghjelpe
middel som enkelt kan tilpasses brukeren 
ved hjelp av hydraulisk eller elektrisk høy

Nye håndtak, bremsehendler og 
bakhjul på Premiummodellene!

Til venstre TOPRO Taurus H Basic, til høyre TOPRO Taurus E Premium.topromobility.com





NYHETNEU

NYHETNEU

DETALJER OG NYE FUNKSJONER

Enkel justering av håndtak på Premiummo
dellene.

Bryter for elektrisk høydejustering er lett 
tilgjengelig fra håndtaket på Taurus E.

Premiummodellene har innebygd retningssperre 
for låsing av sving (aktiveres enkelt med foten). 
Fotbrems på alle hjul og modeller.

Trinnløs justering av underarmsstøttene.

Trinnløs høydejustering. Du finner raskt riktig 
posisjon ved hjelp av høydeskalaen.

Kjøre og parkeringsbrems på samme hendel 
på begge håndtak på Premiummodellene.

topromobility.com



FORSKJELLER MELLOM MODELLENE

TOPRO Taurus H  
Basic

TOPRO Taurus H  
Premium

TOPRO Taurus E  
Basic

TOPRO Taurus E  
Premium

Kjøre- og parkeringsbrems på begge håndtak    
Bremsene kan brukes separat fra hvert håndtak    
Justerbare håndtak  
(vinkel og lengde)    

Parkeringsbrems på alle hjul (fotbrems)    
Justerbare underarmsstøtter    
Innebygd retningssperre på bakhjulene  
(aktiveres og deaktiveres med fotpedal)    
Posisjonssymboler på høydejusteringsbryteren 
på håndtaket
 – O =  
NED INAKTIV OPP

   

Elektrisk høydejustering    
Hydraulisk høydejustering    
Kan brukes i dusjen    
Kan brukes som støtte ved oppreising  
grunnet enkel betjening fra håndtaket
(Viktig: Er ikke en pasientløfter)

   

topromobility.com 
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TILBEHØR TIL TOPRO TAURUS

Enhåndsbrems   
kan monteres på valgfri side for bremsing 
med kun én hånd, for eksempel etter et slag.

Art. nr. 814026

Oppheng for kroppsvæskebeholdere

Art. nr. 814034

Infusjonsstativ 

Art. nr. 814793

Liten kurv   
ekstra plass for oppbevaring av små ting 

(opptil 2 kg)

Art. nr. 814821

Brett   
for praktisk og trygg  

transport av mat og drikke

Art. nr. 814810

Underarmsstøtte (par) 

Art. nr. 814647

topromobility.com



Høydejusteringspanel   
for TOPRO Taurus E

Art. nr. 814646

Underarmsstøtter med trinnløs bredde
justering for individuell tilpassing.

Ved hjelp av TOPRO Taurus kan brukere enkelt 
komme seg opp av sengen, en stol osv. – med 
eller uten assistanse.

Ståplate   
for hjelp til å transportere  
brukeren hvis han/hun blir sliten

Art. nr. 814645

Holder for oksygenflaske

Art. nr. 814820

Veggfeste for batterilader

Art. nr. 814085

topromobility.com 



TEKNISKE DATA FOR TOPRO TAURUS

Type H (hydraulisk) E (elektrisk)

Anbefalt brukerhøyde 140–210 cm 140–210 cm

Maksimal brukervekt 150 kg 150 kg

Høyde underarmsstøtter 86,5–132 cm 86,5–136 cm

Avstand mellom støttepunktene 34–47 cm 34–47 cm

Lengde underarmsstøtter 34 cm 34 cm

Håndtak Runde, Ø 3,5 cm

Svingradius 91 cm 91 cm

Hjuldiameter 12,5 cm 12,5 cm 

Hjulbredde 3,1 cm 3,1 cm

Bredde foran, innvendig mål 48 cm 48 cm

Bredde foran, utvendig mål 57 cm 57 cm

Bredde bak, innvendig mål 57 cm 57 cm

Bredde bak, utvendig mål 66 cm 66 cm

Produktvekt 18 kg 22 kg

Bruksområde Innendørs

Modell Art. nr.

TOPRO Taurus H Basic (130 N hydraulisk gassfjær) 814785

TOPRO Taurus H Premium (130 N hydraulisk gassfjær) Inkl. justerbare håndtak, 
kjøre og parkeringsbrems på håndtakene, mulighet for retningssperre.

814787

TOPRO Taurus E Basic (elektrisk) 814790

TOPRO Taurus E Premium (elektrisk) Inkl. justerbare håndtak, kjøre og parkerings
brems på håndtakene, lås for svinghjul, mulighet for retningssperre.

814789

2 års garanti, unntatt montering og slitasjedeler.
topromobility.com 





Versjon 1/2020 – 104852NO

Alle illustrasjoner, mål og informasjon: Det tas forbehold om feil og mangler. Toleranser, fargevariasjoner og 
innovasjoner som følge av teknisk implementering kan ikke utelukkes.

Premiumprodukter fra Norge

Produsent:

TOPRO Industri AS

Postadresse:  
Postboks 428  
2803 Gjøvik

Besøksadresse: 
Rambekkvegen 5 
2816 Gjøvik

Tlf.: 61 13 46 00 
info@topromobility.com 
www.topromobility.com

Kvalitetssikringsstandarder 
NS ISO 9001 – kvalitet 
NS ISO 14001 – miljø 
NS ISO 11199-2 – rullator 
NS ISO 11199-3 – gåbord 
NS ISO 10993-5 – biokompatibilitet

 • Designet og produsert i Norge.

 • TOPRO garanterer for topp kvalitet og gir 7 års garanti på  
TOPRO Trojamodeller og 2 års garanti på TOPRO Taurusmodeller 
(unntatt montering og slitasjedeler).

topromobility.com

Made in Norway


	Tom side



