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Duro er navnet på årets nyhet fra den velkjente vognprodusent Hoggi, som også produserer Bingo Evolution. 
Her får du den samme gode kvalitet, men en vogn i noe enklere utgave. Duro er svært enkel å håndtere og fyller 
lite sammenlagt. Den har vinkelregulerbar rygg, og fast setevinkel. Kjørehåndtak er vinkel og høyderegulerbart.

Vognen egner seg godt til brukere helt opp til store ungdommer med en setebredde på 39 cm! Kan som tilbehør 
leveres med både kjørebrems og trommelbrems, noe som kan være viktig for større brukere.

Ryggen på Duro er en viktig nyvinning, denne er lett avtagbar og gjør at vognen fyller svært lite sammenlagt, 
også med eventuelle sidestøtter montert (tilbehør) Duro har samme gode kalesjeløsning som Bingo Evolution og 
alt tilbehør som du kjenner fra denne, passer stort sett til Duro.

Kort oppsummert: Trenger du en enkel vogn med gode tilpasningsmuligheter eller større ungdom
 – Velg Duro! 

Standard i Nav kontrakt 
• Justerbar setedybde 
• Regulerbar bredde og rygghøyde
• Regulerbar ryggvinkel 
• Svingbare forhjul med lås
• Fotplate vinkelstillbar 
• Vinkelregulerbar benstøtte
• Kurv og kalesje med regntrekk 
• Høyde og vinkel regulerbart kjørehåndtak 
• Hoftebelte polstret 2 pkt
• Massive hjul

Duro 
- Nyhet, i 2 størrelser

Enkel og stabil - også for større ungdom!

Vi tilbyr to forskjellige tilleggsbremser som tilbehør:

Kjørebrems, som betyr at du kan bremse med bremse-
håndtak på kjørebøylen, men parkeringsbrems må fortsatt 
betjenes med foten, som tidligere. Kjørebremsen er svært 
lett i vekt.

Trommelbrems som betyr at du kan bremse med bremse-
håndtak på kjørebøylen, og betjene parkeringsbremse-
funksjon fra denne også. Trommelbremsen til tilleggsvekt på 
ca. 2 kg
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Tekniske data Duro str 1 Duro str 2

Setebredde 23-34 cm 28-39cm

Setedybde 26-40 cm 31-45 cm

Setevinkel 16° 16°

Rygghøyde 45-63 cm 62-83 cm

Ryggvinkel 78-120° 78-120°

Knevinkel 80-120° 80-120°

Underbenslengde 20-44 cm 20-44 cm

Diameter bakhjul 300x60 mm 300x60 mm

Diameter forhjul 200x50 mm 200x50 mm

Svingradius 146 cm 146 cm

Maks brukervekt 75 kg 75 kg

Vekt 15,8 kg 16,6 kg

Mål sammenlagt 84x62x38 cm 89x62x38 cm

Totallengde 84 cm 84 cm

Kjørehåndtak er høyde- og vinkel-
regulerbar

Vinkelregulerbar rygg

2-pkt hoftebelte og lårstøtter er 
standard

Fotstøtte er vinkel- og høyde 
regulerbar

Fyller lite sammenlagt.Rygg i oppreist posisjon

Enkel og stabil fra barn - større ungdom

Tilbehørsprogram som du kjenner fra 
Bingo Evolution!
Se side 6 og 7 eller ordreguide på www.medema.no


