
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

PARAMOTION

- Stående funksjon
- 360° svingradius
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

ParaMotion er et motorisert aktivitetshjelpemiddel som tåler 
det meste av utendørs terreng; løfter brukeren fra sittende 
til stående posisjon. 
Ved siden av alle de fysiske fordelene ParaMotion gir, opplever brukere også 
en psykologisk fordel ved å kunne kommunisere med andre i ansiktshøyde.

ParaMotion er et motorisert aktivitetshjelpemiddel 
som i hovedsak er ment for å brukes på golfbaner for 
fritidsgolfere som ikke kan bevege seg rundt. 
ParaMotion beveger seg gjennom golfbanen og dens 
presise kjøreegenskaper gjør at du alltid kan stå 
perfekt ved neste slag.

ParaMotion hjelper deg fra en sittende komfortabel 
kjøreposisjon og opp i stående posisjon slik at man 
kommer nærme ballen. Oppreisingsfunksjonen er 
motorisert og gir en behagelig oppreising. 

Paramotion kan også manøvreres stående slik at man 
kan korrigere stolen best mulig opp mot ønsket posisjon.
ParaMotion sin utforming gjør at i en stående posisjon så vil skuldre og armer være frie som 
gjør at overkroppen kan ha en fri bevegelse samtidig som bryst-/magebeltet sikrer deg og 
holder deg på plass.

Det doble styringshjulet bak sikrer en komfortabel og presis kjøring samtidig som den ikke 
ødelegger underlaget som f.eks på greenen.
ParaMotion kan også brukes i andre aktiviteter som bueskyting eller fisking ettersom 
konstruksjonen av stolen muliggjør mye bevegelse i overkroppen.

• ParaMotion er kun ment å brukes av funksjonshemmede eller funksjonshemmede  
personer som ikke kan gå. ParaMotion hjelper denne gruppen individer å delta i sports- 
aktiviteter som krever en oppreist stilling.

• Brukeren må være fysisk og mentalt i stand til å betjene aktivitetshjelpemiddelet  
selvstendig og riktig.

• Hver bruker må instrueres om bruken av ParaMotion.
• Det skal kun brukes tilbehør og reservedeler godkjent av produsenten.



Teknisk data ParaMotionTeknisk data ParaMotion

Mål og vekt
Setebredde

Setehøyde

Høyde armstøtte

Legglengde

Ryggstøtte vinkel

Maks. belastningsvekt

Radius snusirkel

Maks. totalhøyde

Dekktrykk foran
Dekktrykk bak

Setedybde

Setehelling

Lengde armstøtte

Ryggstøtte høyde

Totalbredde

Egenvekt

Totallengde (kjøring framover)

Dekkdimensjon foran (drivhjul)

Totallengde (pakkestørrelse)

Dekkdimensjon bak (ratt)

46,5 cm

50 cm

15,5 - 24,5 cm (trinnløs justering)

38 - 44 cm*

10 - 900

140 kg

190 cm

101 cm (i sittende posisjon, avhengig av 
ryggstøttens posisjon

Juster lufttrykket som angitt på dekket for å forhindre 
personskade eller skade på enheten: • Drivhjul: 1,5 bar 
(minimum 1,0 bar, maksimum 1,9 bar) • Ratt: 1,5 bar
(minimum 1,0 bar, maksimum 3,0 bar)

43 - 60 cm

00

00

34 - 44,5 cm (trinnløs justering)

90 cm

<190 kg**

170 cm
137,5 cm

170 cm
137,5 cm

Tilbehør

• Avtakbar golfbagholder som kan monteres på høyre eller venstre side.
• Barneutstyr med ekstra puter, en ekstra fotstøtte og mindre belter/stropper.
• Oppbevaringsboks henges til høyre eller venstre.
• Trimstripser for felgene på drivhjulene og bakhjulene

* Legglengden kan reduseres ytterligere ved å bruke "Barneutstyr".
* * Vektrestriksjonene varierer i henhold til valg av alternativ.
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Korrosjonsbeskyttelse
Korrosjonsbeskyttelse

Maks. Helling når 
ståfunksjonen er aktivert

Belagt ramme

300

Stående funksjon
Maks. tid som kreves for 
stående funksjon (med en 
maksimal belastning på 140 kg)
Fjærkraft Gassfjær Stående 
aktuator

6,5 sek

1500 N

Elektrisk system
Driftsspenning

Sikkerhetsmekanisme

Lader

Batteri

Lys

24V DC

135 A fukt- og vanntett

24V/15A. For detaljer, se bruksanvisning. 

2 x gel batteri 12V 110 Ah

24V DC/0,5W
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Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no


