
Etac Cross 5 / Cross 5XL
En ny generasjon Cross,  
med enda bedre sittekomfort  
og kjøreegenskaper.
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Høyeste komfort med beste funksjonalitet
Ryggstøtten kan enkelt formes etter de aller fleste kroppsformer, kombinert med forenklede 
innstillinger av setevinkel og setedybde, gir det en fantastisk komfort.

Videre gir den nye rammen Cross 5 enda mere stabilitet, og stolen er enda bedre å kjøre. Som 
tidligere kan Cross 5 enkelt omjusteres eller kompletteres med vårt brede tilbehørssortiment.

Etac Cross 5 – rullestolen med 
uendelig mange muligheter
Alle mennesker er forskjellige. Det er det enkle utgangspunktet for utviklingen av 
den nye rullestolen Etac Cross 5. Cross 5 er mer enn allround, den kan tilpasses alle 
individuelle behov på detaljnivå.

Cross 5 avbildet i standard konfigurasjon
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Enkel justering av bremsene
Justeringen gjøres enkelt på bremsens utside.

Tippesikring for alle setehøyder 
Oppfellbar tippesikring, tilpasses enkelt 

alle hjulposisjoner og setehøyder fra 
34 til 51 cm.

Detaljer

Tilpassing av velcrorygg
Med seks ryggbånd, hvorav det øverste er 
ekstra bredt. Trekket kan justeres individuelt 
for maksimal komfort og stabilitet.

Overdrag
Ryggoverdrag i myk og behagelig plysj.

36 + 2 drivhjulsposisjoner 
Små innstillingsintervaller (1,25cm) gir optimal 
setehøydeinnstilling og tyngdepunkt plassering.

Ekstra lav setehøyde
Setehøyde ned til 34 cm.

Standard rammefarge Cross 5/5XL er midnattsblå.

3A ryggen
Leveres som standard med 3A rygg. Kan 
vinkeljusteres (i hoften og lumbalt), og 
høydejusteres trinnløst for en optimal 
sittestilling.
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Standard konfigurasjon Cross 5 og Cross 5XL

Ramme:  Støpt aluminium, sammenleggbar med doble kryss  
Chassisfarge:   Midnattsblå    
Ryggstøtte:  3A-rygg, høyde og vinkelregulerbar, 35-45cm (40cm standard) 
Tverrstag rygg:  Gir ekstra stabilitet. Kun til Cross 5XL.
Kjørehåndtak:  Høyderegulerbare, avtagbare    
Velcrorygg:  35-45cm    
Ryggtrekk:  Standard, velour. Avtagbart og vaskbart på 60°   
Ryggvinkel:  Regulerbar, -5° - +20° (standard +2° i ryggvinkel og 7° lumbalvinkel) 
Setetrekk:   Dybderegulerbart     
Seteforlenger bak:  Standard, montert bak setetrekket    
Setehøyde bak:  Cross 5: 45cm. Cross 5XL 47 cm.     
Setehøyde foran:  Cross 5: 47cm. Cross 5XL 49 cm.    
Armstøtter:  Høyderegulerbare med langt fast polster, 38cm. Med klesbeskytter  
Benstøtter:   Åpen vinkel, sort    
Fotplater:  Delte, oppfellbare, vinkel/dybde regulerbare   
Brems:   Med vinklet sort håndtak    
Drivhjul:  24", med quickrelease    
Dekk:  Massive    
Drivringer:  Aluminium    
Camber:  2°    
Drivhjulsinnfesting:  D4    
Svinghjul:  6.5", massive    
Gaffel:  Medium, med stål aksling    
Gaffelhusfeste:  Standard. Høyde- og vinkeljusterbart.    
Tippesikring:   Oppfellbar, teleskop, 2 stk    

Midnattsblå -98 
Standard rammefarge

Cross 5 Cross 5XL
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Mål og vekt (standard konfigurasjon)

Cross 5 XL Kort ramme Lang ramme

Setebredde Totalbredde Setehøyde foran Setehøyde bak Setedybde
Total 
vekt

Transport 
vekt*

Setedybde
Total 
vekt

Transport 
vekt*

42,5 cm 68,5 cm 34-56 cm 40-51 cm 36-49 cm 18,8 kg 11,3 kg 42-55 cm 19,2 kg 11,6 kg

45 cm 68,5 cm 34-56 cm 40-51 cm 36-49 cm 19,0 kg 11,4 kg 42-55 cm 19,3 kg 11,8 kg

47,5 cm 68,5 cm 34–56 cm 40–51 cm 36–49 cm 19,1 kg 11,5 kg 42–55 cm 19,5 kg 11,9 kg

50,0 cm 71,0 cm 34–56 cm 40–51 cm 36–49 cm 19,2 kg 11,6 kg 42–55 cm 19,6 kg 12,0 kg

52,5 cm 73,5 cm 34–56 cm 40–51 cm 36–49 cm 19,6 kg 11,8 kg 42–55 cm 20,0 kg 12,1 kg

55,0 cm 76,0 cm 34–56 cm 40–51 cm 36–49 cm 19,7 kg 11,8 kg 42–55 cm 20,1 kg 12,2 kg

57,5 cm 78,5 cm 34–56 cm 40–51 cm 36–49 cm 19,8 kg 11,9 kg 42–55 cm 20,1 kg 12,3 kg

60,0 cm 81,0 cm 34–56 cm 40–51 cm 36–49 cm 19,9 kg 12,0 kg 42–55 cm 20,2 kg 12,4 kg

Felles fakta

Ryggstøtte høyde 32–45 cm

Transportbredde 31,0 cm

Maks brukervekt, Cross 5 135 kg

Maks brukervekt, Cross 5 XL 160 kg

*Transportvekt
Målt uten drivhjul,  
fotbrett og armlen

Cross 5 Kort ramme Lang ramme

Setebredde Totalbredde Setehøyde foran Setehøyde bak Setedybde
Total 
vekt

Transport 
vekt*

Setedybde
Total 
vekt

Transport
vekt*

35,0 cm 56,0 cm 34–56 cm 34–51 cm 36–49 cm 18,0 kg 10,8 kg 42–55 cm 18,3 kg 11,1 kg

37,5 cm 58,5 cm 34–56 cm 34–51 cm 36–49 cm 18,1 kg 10,9 kg 42–55 cm 18,4 kg 11,2 kg

40,0 cm 61,0 cm 34–56 cm 34–51 cm 36–49 cm 18,2 kg 11,0 kg 42- 55 cm 18,5 kg 11,3 kg

42,5 cm 63,5 cm 34–56 cm 34–51 cm 36–49 cm 18,3 kg 11,1 kg 42–55 cm 18,6 kg 11,4 kg

45,0 cm 66,0 cm 34–56 cm 34–51 cm 36–49 cm 18,4 kg 11,2 kg 42–55 cm 18,7 kg 11,5 kg

47,5 cm 68,5 cm 34–56 cm 34–51 cm 36–49 cm 18,5 kg 11,3 kg 42–55 cm 18,8 kg 11,6 kg

50,0 cm 71,0 cm 34–56 cm 34–51 cm 36–49 cm 18,6 kg 11,4 kg 42–55 cm 19,0 kg 11,7 kg

52,5 cm 73,5 cm 34-56 cm 34-51 cm 36-49 cm 18,7 kg 11,5 kg 42-55 cm 19,1 kg 11,8 kg

Cross 5 Kort ramme Lang ramme

Setebredde Art. nr. HMS nr. Art. nr. HMS nr.

35,0 cm 13126001 221385 13126002 221386

37,5 cm 13126003 221387 13126004 221388

40,0 cm 13126005 221389 13126006 221390

42,5 cm 13126007 221391 13126008 221392

45,0 cm 13126009 221393 13126010 221394

47,5 cm 13126011 221395 13126012 221396

50,0 cm 13126013 221397 13126014 221398

52,5 cm 13126015 221399 13126016 221400

Cross 5XL Kort ramme Lang ramme

Setebredde Art. nr. HMS nr. Art. nr. HMS nr.

42,5cm 13126107 221401 13126108 221402

45,0 cm 13126109 221403 13126110 221404

47,5 cm 13126111 221405 13126112 221406

50,0 cm 13126113 221407 13126114 221408

52,5 cm 13126115 221409 13126116 221410

55,0  cm 13126117 221411 13126118 221412

57,5 cm 13126119 221413 13126120 221414

60,0 cm 13126121 221415 13126122 221416

Artikkelnummer og HMS nummer
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Drivhjulsplassering med uante muligheter

Finn den optimale drivhjulsplasseringen i forhold til setehøyde og tippepunkt.  
(Plasseringen D4 er standard på Cross 5 og Cross 5XL).

Dette er nytt på Cross 5 

3A rygg - En ny standard for tilpasning av rygg til rullestol 
 
3A står for Angulus, Altitudo og Altus – de latinske ordene for vinkel, høyde og dybde.  
Ryggstøtten kan meget enkelt og presist formes etter brukerens kroppsform og behov, mens brukeren sitter i 
rullestolen.  
For å skape mer plass til brukeren, er ryggrørene festet mot utsiden av seterørene. Denne konstruksjonen gir 
bedre komfort og stabilitet enn tradisjonelle løsninger. 

Høyde (Altitudo)
Ryggstøtte høyde er 
trinnløst justerbar  
mellom 32–45cm.

Vinkel (Angulus)
Hoftevinkel kan justeres 
fra -5° til +20°. 
Lumbalvinkel kan justeres fra 
-2° til +18°.

Dybde (Altus)
Når setetrekkets dybdejustering (6cm) 
kombineres med 3A ryggens reguleringer, er 
setedybde intervallet fra 36 til 49cm. 
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Brems
Kneleddsbrems med rett bremse-
tapp.

Etac Crossrygg 3A - høy
Høydejusterbar (38-51 cm). 
Justerbar hofte- og lumbalvinkel

Hygienetrekk Tidy
Vannavstøtende hygienetrekk med 
skumpute, samt sveisede sømmer. 
Kan leveres med kundespesifikk 
brodering (f.eks. logo) 

Komforttrekk
Med ekstra tykk polstring. Fås også 
til høy rygg. Mørk grå plysj.

Ryggkile
Myk kile som festes med borrelås 
mot trekket.15 cm, alternativt  
30 cm høy.
Trekk: Mørk grå plysj.

Sidestøtte 
Myk sidestøtte i sort Dartex. 
Regulerbar i høyde og dybde.  
To alternative bredder.

Sidestøtte
Sidestøtte med stor pute i sort PUR. 
Justerbar i høyde och dybde.

Sidestøtte, utsvingbar
Sidestøtte i sort PUR. Utsvingbar. 
Justerbart i høyde och dybde.  
Mellomstor eller stor pute.

Faste kjørehåndtakKjørebøyle
Høyderegulerbar og avtagbar

Hodestøttefeste
Til kjørebøyle.

Hodestøtte
Inklusive stag, monteres på kjøre-
bøylen. Regulerbar høyde, dybde 
og vinkel. Festebeslag kjøpes 
separat. Materialer: mørk grå plysj, 
alternativt sort Dartex.

Ledsagerbrems,  
komplett (uten drivhjul)
Sett

Drivhjul for ledsagerbrems 
20", 22" og 24".

Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se www.etac.no.
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Mykpute, lårstøtte
Finnes i tre varianter, samtlige er 
justerbare i høyde (38–51 cm) og 
hoftevinkel.Med fast, alternativt 
justerbar lumbalvinkel

Skvettskjerm i karbonfiber
Justerbar i høyde, dybde og vinkel.

Overdrag armstøtte
Polstret med kaldskum eller gel.
Avtagbart. Finnes til kort (25 cm) 
og lang (35 cm) modell. Trekk i 
mørk grå plysj eller sort Dartex.

Armstøttepute bred og myk
Monteres på eksisterende arm-
støtte. Størrelse 8 x 40 cm. Passer 
både kort og lang armstøtte, 
høyre og venstre side..

Armstøttepute Hemi
Passer kun til lange armstøtter  
(35 cm). Polstret avtagbart over-
drag. Overdrag i mørk grå plysj.

80° benstøtter / 80º korte 
benstøtter
Bringer fotstøttene cirka 6 cm
nærmere setet. Finnes også i  
en kort versjon og med lås.

Vinkelregulerbar benstøtte 
modell 3 med leggplater
Med skålformet, oppfellbar  
leggplate som kan juster es i to 
høyder på benstøtterøret. Passer 
till både høyre oog venstre side.

Vinkelregulerbar benstøtte 
modell 1
Kombineres med leggstøtte i 
myk plysj som kan reguleres i 
høyde, dybde, vinkel og sidev-
eis. Benstøtte, putekonsoll og 
leggstøtte bestilles separat..

Putekonsoll oppfellbar
Til vinkelregulerbar benstøtte. 
Oppfellbar.

Leggplate til modell 1 
Separat leggplate, mørkegrå

Overdrag leggstøtte 
Til vinkelregulerbar benstøtte. 
Overdrag i mørk grå plysj,  
alternativt sort Dartex.

Amputasjonsstøtte
Justerbar høyde, regulerbar dybde, 
vinkel og sideveis. Passer til høyre 
og venstre side. Overdrag i mørk grå 
plysj, eller sort Dartex. Avtagbar.

Amputasjonsvekt
Motvirker tippefare og forbedrer
kjøreegenskapene. Avtagbar og
vinkelregulerbar. Vekt: 3 kg

Gipsbenstøtte
Brukes når hele benet er gipset. 
Støtten har tre separate puter som 
er regulerbare i høyde, dybde, vin-
kel og sideveis. Fås til både høyre 
og venstre side.

Klesbeskytter 
Avtagbar og justerbar i høyden.

Lårstøtte
Finnes i kort (50 cm) og lang (57 
cm)
modell. Monteres på eksisterende  
armstøtte.

Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se www.etac.no.
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Fotstøtter
Oppfellbare. Justerbare i dybde og 
vinkel,regulerbare i høyden. Leveres 
med standard innfestningsrør. 
Finnes også med korte (-8 cm)
eller lange (+10 cm) innfestning-
srør.

Hel fotplate
Oppfellbar og stillbar i høyde, 
dybde og vinkel

Hel fotplate junior 
Justerbar i høyde og dybde. 
Regulerbar i vinkel. Finnes til  
setebredde 35 og 37,5 cm. 
Avtagbar.

Leggbånd
Avtagbart, regulerbar lengde..

Polstring til leggbånd
Gir en mykere støtte for leggene.
Finns i 20, 30 og 40 cm lengde..

Fotplate forlenger
Monteres på eksisterende fotstøtte. 
Fotplaten finnes opp til setebredde 
50 cm

Hælbånd
Regulerbart i lengden. Passer både 
høyre og venstre side. Kan ikke 
kombineres med forlenget fotplate.

Drivhjul
20", 22" alternativt 24", samt 24" 
lettvektsdrivhjul.. Velg mellom 
massive dekk eller luftfylte med 
høytrykksslange.

Drivringer
Velg mellom aluminium, rustfrie, 
plast-belagte, cellegummi og titan.

Enarmsdrift
Passer både høyre og venstre side.
Kan ikke kombineres med ledsager-
brems.

Svinghjul
4", 5" alternativt 6,5".

Eikebeskyttere
Med grått alternativt gult trykk..

Tetra quick release beslag
For brukere med nedsatt  
håndfunksjon, for enklere å kunne  
ta av eller sette på drivhjul.

Enhåndsbrems
Høyre alternativt venstre side.
Kan kombineres med  
ledsagerbremsehju

Brems med 
bremsespakforlenger
Bremsespaken kan vinkles  
fremover, for å lette sideforflytning.

Brems med vinklet  
bremsehåndtak (standard)
Gir større gripeflate. Finnes i  
sort og rødt.

Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se www.etac.no.
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Sittepute
56 cm lang. Anatomisk formet  
sittepute som kuttes til innstilt 
setedybde. Trekk: mørk grå plysj.

Sittepute Tidy
Med vannavstøtende hygienetrekk  
i sort Dartex. 46 cm lang  
(setebredde 35-40 cm) 50 cm lang 
(setebredde 42.5-60 cm)

Komfortkile
Gir større setegrop.
Plasseres i putetrekkets lomme

Breddeøkningssett drivhjul
Øker avstanden mellom  
armstøttene med 2 cm. 
Totalbredden øker også 2 cm.

Breddet framgaffelfeste
Flytter svinghjulet ut 3 cm, stolens 
totalbredde påvirkes ikke.

Framgaffelfeste kort
Til 4" og 5" svinghjul. Gjør at man
kommer ned til 34 cm setehøyde.

Hoftebelte og belte
Med hurtiglås, justerbare lengder.
Hoftebelte: To alternative  
festepunkter på rammen.

Krykkeholder
Inklusive festebånd for øvre feste 
av krykken. Monteres på  
tippesikringens feste.
Passer både høyre og venstre side.

Låse sammenslått ramme
Festes rundt et av seterørene. Når 
rammen er sammenslått dras  
remmen rundt begge rørene og 
låses med en spenne.

Bord
Transparent. Monteres på  
lange armstøtter.

Hemibord
Festes på armstøtteputer (std) 
med borrelås. Passer både korte 
og lange armstøtter. Finnes opp til 
50 cm bredde. Sklisikring er ekstra 
tilbehør.

Hemibord
Justerbart i dybde og bredde. 
Fellbart til siden. Festes på  
armstøttekonsollen. Høyden  
justeres med armstøtten. 

Feste til bord
For rullestolbord med rund  
innfestning. Passer for rør opp til 
18 mm diameter.

Plansete
Avtagbart. Kompletteres med 
passende sittepute. Lavmontert.

Høy montering, plansete
Tilbehørssett for å få plansetet
i samme høyde som seterørene

Tilbehør - For HMS nr og art. nr. se www.etac.no.
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Reservedeler - For HMS nr og art. nr. se www.etac.no.

Setetrekk
Stillbar 6 cm dybde.

Ryggtrekk, 3A utførelse
Mykt elastisk trekk. Mørk grå plysj.

Kjørehåndtak
Høyderegulerbare og avtakbare

Tverrstag rygg
Gir ekstra stabilitet. Fellbart  
med hurtiglås på den ene siden.

Standard på Cross 5 XL.

Verktøysett
Inneholder tre fastnøkler, fem  
unbrakonøkler, en pipenøkkel og 
en stjernetrekker.

Armstøtter 
Avtakbare og høydejusterbare med sideplate, 
med langt (38 cm) armlenepolster. Alternativt 
kan unbracoskruen erstattes med en fingerskrue. 
Mulighet til å låse armstøtten fast på rullestolen. 

Benstøtte standard 
Sort. Avtagbar og sidesvingbar.
Finnes også med lås.

Vinklet brems, sort

Tippesikringer, teleskop
Oppfellbare, justerbar høyde og regulerbare
i lengde og vinkel. Passer alle setehøyder.

Cambervinkel 0º

Drivhjul
Kompakte

Svinghjul
Størrelse 6,5"

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer
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Etac AS
Pb. 249, 1501 Moss 
Vanemvn. 1, 1599 Moss 
Tlf 815 69 469 
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

Hver liten detalj utgjør en stor forskjell


