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Snowball er en komfortabel sitski som 
føles trygg i både bakke og heis. Sitskien 
passer for barn uansett funksjonsnivå 
med setebredde på inntil 34 cm og en 
maks brukervekt på 40 kg.

Med en egenvekt på kun 13 kg er 
Snowball den letteste av sitskiene på 
markedet. Snowball kan tilpasses med 
seler, belter, hodestøtte og høy rygg for å 
dekke alle behov.

Sitskien har én ski som gir rask respons 
og god kontroll. Den fungerer godt både 
til enkel kjøring i slake, korte traseer og til
lekne opplevelser i utfordrende traseer 
og terreng. I vektklassen opp til 40 kg 
anbefaler vi én ski for best marktrykk 
da to ski med lette brukere gir dårligere 
marktrykk og gjør den vanskeligere å 
manøvrere.

Demping er viktig
Demping er viktig både for bruker og 
ledsager. En god demper bidrar til økt 
komfort og stabilitet og gir god flyt mot 
underlaget uansett forhold. God demping 
er også viktig for å avlaste støt på blant 
annet rygg og nakke.

Ledsagerbøyle
Ledsagerbøylen er utformet som et 
styre og gjør skikjøringen til en lek. I 
kombinasjon med én ski og god demping, 
gir Snowball enkel manøvrering og 
god kontroll, uansett føreforhold og 
ferdigheter hos ledsager. Ledsagerbøylen 
er også avtagbar.

Setene
Alle setene er komfortable, og 
materialene er av høy kvalitet. Setene er 
laget av kompositt og glassfiber med
karbonforsterkning. Ryggen og sidene er 
polstret med vanntett skum. Seteputen 
er laget av skum og trukket med vanntett 
skai som gir god trykkavlastning, 
sittekomfort og stabilitet.

Skiheiser
Praschberger Snowball kan brukes i alle 
typer skiheiser. Den leveres med dobbelt 
sett heisutløsere for skål/krokheis og 
komplett ledsagerpakke med sitte/
klatresele, sikringstau og karabinkrok. 
To sterke gass-sylindere hjelper deg å få 
sitskien opp i stolheisposisjon. 

Praschberger Snowball sitski – lettkjørt 
sitski til de minste barna 

Praschberger Snowball sitski

Standardutstyr:

• Ramme
• Sete
• Elan alpinski
• Heisutløser for ledsager
• Ledsagerbøyle med sikringstau
• Ledsagerpakke
• Standard fotbøyle

Beskrivelse Art. nr. HMS.nr.

Praschberger Snowball ledsagerstyrt 2143 189683
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Produktfordeler:

• Lettkjørt sitski for de minste barna
• Kan tilpasses for å dekke de fleste behov
• God komfort for barnet og ledsager
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Prachberger Snowball Tekniske data

Vekt 13 kg

Lengde med ledsagerbøylen 90 cm* *Uten alpinski

Lengde uten ledsagerbøylen 62 cm* *Uten alpinski

Bredde 34 cm* *48 cm med ledsagerbøylen

Høyde med ledsagerbøylen 98 cm

Høyde uten ledsagerbøylen 64 cm

Legglengde 17-37 cm

Brukervekt maks 40 kg

Setebredde fra-til 28-34 cm

Antall ski 1 Elan

Demping Ja

Returdemping Nei

Skiheis Alle

Avtagbar ledsagerbøyle Ja

Transporttralle 

2

Tekniske data

Beskrivelse Art.nr. HMS.nr.

Praschberger Snowball sete sb30 sd30 rh30 200.100.30 285983

Praschberger Snowball sete sb32 sd30 rh30 200.100.32 285984

Praschberger Snowball sete sb34 sd30 rh30 200.100.34 285985

Praschberger Snowball forlenget rygg på mål (målskjema) RL024P4 285975

Praschberger Monoski/Snowball bentrekk 200.105 189754

Praschberger Monoski/Snowball barnefotbøyle forhøyet 200.003 189707

Transporttralle sitski 1 ski 200.700 159111

Sitski transportbag 6008 213002

Bano Life gummislange 120cm til ringreim heisutløser 1133-08-100

Bano Life varmepose str S til Sitski 6029

Bano Life varmepose str M til Sitski 6006

Tilbehør

Sitski transportbag Varmepose til sitski


