
Panthera U3 Light

• Meget lav vekt 
• Svært lettkjørt
• Stiv- og kompakt ramme

Panthera U3 Light er konstruert for den aktive brukeren som bruker rullestol i ulike 
miljøer. Rullestolen er svært lett, med totalvekt på kun 6 kg.

Stolen har en stilren og diskre design. Rammen har små yttermål som gjør rullestolen lett, liten 
og kompakt.
Den lave egenvekten og den stive konstruksjonen bidrar til svært gode kjøreegenskaper. Dette 
gjør den også til en enestående utendørsstol som kjører utmerket på ujevne underlag.

Etter flere år i rullestol får mange problemer med smerte i nakke og skuldre. For å 
redusere og forebygge ytterlige problemer har vi konstruert U3 Light slik at den skal være så 
lett å løfte og kjøre som mulig. Stolen veier kun 3,7 kg uten drivhjul og klesbeskyttere noe som 
gjøre den optimal for å løfte inn og ut av bilen.



Standardversjon: 

• 24” Spinergy X drivhjul med Schwalbe One dekk Aluminum drivringer
• 3” X svinghjul
• Karbonaksling
• Velcro regulering i sete og rygg
• Vinkeljusterbar trinnløs rygg
• Fotbøyle i aluminium
• Rette karbon klesbeskyttere

Maks brukervekt 100kg. Totalvekt 6 kg. Transportvekt 3,7 kg.

Setebredde (SB) 33 36 39 42 45

Art.nr U3 Light 5573300 5573600 5573900 5574200 5574500

Hj.m.nr 236958 235139 232510 232766 235227

Art.nr U3 Light L 5583300 5583600 5583900 5584200 5584500

Hj.m.nr 277702 236916 267995 277703 277704

Setedybde (SD) 35-46 35-46 35-46 35-46 35-46

Setehøyde foran 47 47 47 47 47

Setehøyde bak 43 43 43 43 43

Rygghøyde (RH) 25, 30, 35 25, 30, 35 25, 30, 35 25, 30, 35 25, 30, 35

U3 Light kommer i to forskjellige varianter, U3 Light og U3 Light L.
U3 Light er lettbalansert og passer for de aller fleste, mens på U3 Light L er bakakselen flyttet frem 22 mm 
og vil passe et fåtall brukere som sitter med tyngden langt frem i stolen og ønsker et meget lett tippepunkt.
For å finjustere balansepunktet i rullestolen kan rygginnfestingen flyttes +/- 10 mm på begge modeller.

Alternativer: 

• Sittehøyden kan varieres med å endre størrelse på drivhjul og svinghjul 
• Innsvingt/bakoverflyttet rygg
• Svinghjul i størrelse 90 mm og 120 mm 
• Forlenget og forsterket fotbøyle (til f.eks FreeWheel)
• Enhåndsbrems
• Mountainbike drivhjul 
• Drivringer m/ varierende friksjonsgrad i forskjellige størrelser
• Myke klesbeskytter, stor skjerm- og liten skjerm karbon klesbeskyttere
• Armlene
• Nedfellbare kjørehåndtak


