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MC 1122
- -när du inte vill kompromissa

Imponerande köregenskaper
MC 1122 är logisk att köra med sin  
centrumdrift och mycket stabil med sina sex 
hjul i marken.

MC 1122 har ett fjädringssystem som gör 
att stolen fjädrar i alla riktningar. Detta 
ger en mycket god komfort vid körning på 
ojämnt underlag, över trösklar eller kantsten. 
I tillägg kan den utrustas med gyro som 
ger en riktningsstabilitet i krävande och 
sluttande terräng. 

Stolens centrumdrift och svängdiameter 
är jämförbar med en inomhus stol. Detta 
möjliggör att stolen kan manövreras i trånga 
utrymmen, hissar samt i och ur bil etc.

Centrumdriften bidrar även till stolens 
fantastiska stabilitet och framkomlighet då 
du har tyngdpunkten över drivhjulen. Det blir 
logiskt att köra stolen för användaren men 
även med ledsagarstyrning. 
 

Sittenheten har en fantastiska  
justeringsmöjligheter som vill imponera.
MC1122 levereras med vårt spinalissäte. I 
standardutförande har den en sadelgjord 
som ger ökad tryckavlastning i tillägg till den 
formade sitt och rygg dynan. Utöver  
standard utförande finns det flertalet urval 
av rygg- och sittdynor. 

Spinalis upplevs av många som marknadens 
mest komfortabla sittenhet. Sittenheten är 
utrustad med elektrisk tilt på-5 till 40°,  
 elektrisk lyft om 30cm, elektrisk  
ryggreglering och olika elektriska eller 
manuella benstödsalternativ. Sätet har 
stora anpassningsmöjligheter så även vid 
avancerat sittande kan  användaren få en 
avslappnad körstställning och en aktivare 
vardag. Sittbredden är från 30- 60cm och 
sittdjupet 32-52cm.

Vi erbjuder samarbete med världsledande 
producenter som Stealth och Medema Vario. 
Medema Vario har tillsammans med den 
norska producenten Vital Base utvecklat sits 
-och ryggsystem som möjliggör anpassning 
för avancerat sittande direkt utan verktyg. 
Sittställning kan enkelt förbättras  vid t ex 
scolios, kyfos och stabilitet av bäcken.

Det är nu enkelt att prova ut alternativa 
styrsätt.
Vårt nya utbud av specialstyrningar från  
bl a Active Controls möjliggör utprovningar 
av många olika alternativa styrningar utan 
tidskrävande monteringar. Detta gör det 
även möjligt för personer med lite  
muskelfunktion att framföra MC1122.

Krocktestad och godkänd  enligt  
EN7176-19 som säte i bil, både med remmar 
och elektriskt bilfäste. (Dahl docking)
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MC1122 för barn & junior 
- sittbredder 30, 35 och 40 cm

MC1122 har mycket bra möjligheter för individuell anpassning  
till barn eller mindre vuxna.  

Sitsen är genomtänkt för att vara så nätt som möjligt till de allra minsta. 
Trots detta uppfyller sitsen en avancerad sittkomfort. 
Brett sortiment av tillbehör och alternativa styrsätt.  
Det ska vara enkelt att vara aktiv.

Möjlighet till sittbredd på 25 cm om dynor med sidofix används. 

ClimaTherm
Vet du om att du har ClimaTherm i Spinalis- sätet med fixerade  
sido- och lårstöd som standard.
 
ClimaTherm är en unik kombination av hög prestanda och 
funktionellt högteknologiska textilier. Dess huvudsakliga uppgift 
är att hjälpa till med ventilationen. Fukt kan transporteras ut 
och huden kan hållas torr. Här har vi en ypperlig möjlighet till att 
förebygga trycksår.

ClimaTherm håller en temperatur på 28 grader. Textilen känner 
av ifall din temperatur förändras. Textilen höjer respektive sänker 
temperaturen vid kontaktytan för att få en så behaglig sittkomfort 
som möjligt.  Du har självklart även möjlighet att välja detta till 
samtliga dynor.



MC 1122 – Teknisk data

Total längd utan benstöd 90cm

Total längd med benstöd (delade)
                  med central fotplatta

115 cm
115 cm

Total bredd 62 cm

Sitthöjd utan dyna (m el-lyft) 43-73 cm

Sitthöjd med std dyna (m el-lyft) 50-80 cm

Sitstilt -5 till 40°

Sitslyft 30 cm

Sittbredd vuxen mod 45 cm 
(alt 40,50,55,60 cm)

Sittbredd junior mod 40 cm (alt 30,35,45 cm)

Sittdjup vuxen/jun mod 32-52 cm/25-42 cm

Rygghöjd vuxen/jun mod 56-58/48-50cm

Max hastighet 10 km/t

Max brukarvikt 150kg

Vikt inkl batterier, säte, fotplatta, nackstöd, 
joystick

159kg

Max hinder /fri höjd 7 cm

Stigning 10° / 17%

Vänddiameter utan benstöd 90 cm

Vänddiameter med delade benstöd 115 cm

Vänddiameter med central fotplatta 115 cm

Godkänning Klass B (inne/ute)

Godkänt krocktetest EN7176-19 Ja (remmar/el bilfäste)

El bilfäste Dahl Docking

Batterier 2 x 12 V / 60 Ah

Motorstyrka 700W

Elektronik Dynamics DX2

Körsträcka (ca upp till)* 45km*

Gyro Tillbehör

MC 1122 
- teknisk data

Möjlighet för negativ tilt El-tilt -5 till 40° El-sitslyft 30 cm
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MC 1122 
Centrumdrift

Imponerande köregenskaper 
MC1122 är en centrumdriven elrullstol med 
sex hjul. Den har en idealisk viktfördelning 
med tyngdpunkten rakt ovanför  
drivhjulet. Den patenterade centrumdriften 
gör MC 1122 unik i sina köregenskaper både 
inom-och utomhus.

Stolens centrumdrift gör att den får mindre 
svängdiameter än de vanligare stolarna med 
fram-eller bakhjulsdrift. Detta gör det möjligt 
och enkelt att manövrera stolen i trånga 
utrymmen som t ex kök, gångar, toaletter, 
kontor, hissar i och ur bil osv. Centrumdriften 
är också väldigt fördelaktigt vid körning med 
ledsagarstyrning. 

MC1122 klarar trösklar och trottoarkanter. 
Utomhus upplevs centrumdrivna stolar mer 
riktningsstabila, speciellt på ojämnt under-
lag. I tillägg kan den utrustas med Gyro som 
ger MC1122 fantastiska köregenskaper på 
de flesta underlag och ojämnheter.



MC 1122 
Spinalis sittdynor

För att få maximalt ut av elrullstolen MC1122 
har vi utvecklat ett sittsystem baserat på vårt 
spinalissäte. Här finns möjlighet att enkelt 
justera för att uppnå en mycket god sittkom-
fort. Sits med sadelgjord ingår i standard 
utförandet

Rygg- och sittdynor är enkela att byta ut och 
anpassa. Detta gör att användaren får god 
sittkomfort på ett enkelt sätt. 

Det finns fantastiska möjligheter att 
anpasssa sittandet för varje individs unika 
sittställning. Det finns bl a låga dynor, tryck-
avlastande dynor och temepratur reglerande 
dynor.

Vänligen se orderguide för modeller,  
storlekar och variationer.

Sittdyna låg modell med Clima-Therm, 5cm hög 
med mycket goda ventilerande egenskaper.

Sittdyna med sidofixering och  
Clima-Therm

Sittdyna Soft med Clima-Therm

Sittdyna standard
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MC 1122 
Spinalis rygg

Unika anpassningsmöjligheter 
Det unika med spinalis sätet är att det är 
enkelt att anpassa hemma hos användaren. I 
standardutförandet går det att forma ryggen 
efter användare med avancerad  
sittproblematik som t ex scolios och kyfos. 

Detta går att göra eftersom ryggrören på 
varje sida har leder som är justeringsbara. 
Dessutom har ryggen justerbara  
kardborreband som gör att man kan justera 

in formen efter ryggen så att stöd eller ett 
mera upprätande sittande kan uppnås. Välj 
mellan olika ryggdynor. Ryggdynorna är 
fastsatta med dragkedja vilket gör att de 
sitter på samma plats genom hela dagen. 
Detta gör att användaren kan bibehålla sin 
sittställning bättre och därmed enklare fram-
föra elrullstolen.

Ryggen kan “knäckas” i två leder på varje sida, detta går att göra oberoende av varandra. Olika ryggdynor monteras enkelt med 
dragkedja

Det gör det även enklare för ev. personal 
att placera användaren korrekt i stolen och 
enkla att byta ut.

Ryggdynan går också att få med  
Clima-Therm som säkrar en behaglig och 
vänlig temperatur för kroppen.
Ryggen är förberedd för utsvängbara bål-
stöd, många variationer på huvudstöd och 
andra fixeringstillbehör. 
Sätet går att få i följande storlekar: 30, 35, 
40, 45, 50, 55 och 60 cm

Ryggdyna standard Ryggdyna med sidofixering

Ryggdyna Stabil. Sidofixering extra 
djup och alu-platta i sidofixering. 

Ryggsystem Medema Vario med 
många anpassnings möjligheter.



Produsent

Medema Vario Ryggsystem för MC 1122 
- Med många anpassningsmöjligheter  
  helt utan verktyg

Ett smart ryggsystem som passar till de flesta mauella 
och elektriska rullstolarna. Enkelt att anpassa redan vid 
utprovningstillfället.

Tillbehörskit som går att beställa

Inga vertyg behövs.

Fungerar också till användare med svårare  
sittställningar. Lösningar kan göras direkt på plats.

Går att anpassa medans användaren sitter i stolen.

Användarna blir mer självständiga liksom  
familjemedlemmar och vårdgivare.

Kostnadseffektivt

Användarvänligt

Levereras i mått som är kompatibelt med vårt spinalis 
säte som är standard på MC 1122

Producerat och utvecklat i Norge tillsammans med 
VITAL BASE

Vad är Medema Vario Ryggsystem?
• Ett rygg och sittsystem som man enkelt kan justera 

och välja mellan olika sidostöd, ländryggsstöd, bålstöd 
och kildynor

• Gör anpassningarna flexibla
• Ett stort sortiment av olika kildynor möjliggör  

anpassning för assymetrisk kroppsform och  
felställningar

• Man kan enkelt göra en individuell anpassning.
• Goda tryckfördelande egenskaper
• Består av rygg- och eventuella sittdynor samt ett 

omfattande tillbehörskit.
• Möjligt att här få Clima-Therm överdrag som är  

temperatur reglerade för att få en behaglig  
kroppstemperatur.  
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Medema Vario Ryggsystem for MC 1122
Ryggsystem standard
Består av en ryggbas som passar MC 1122 med dragkedja, lumbaldyna 4 cm tjock. Thoraxdyna 
(övre ryggdel) samt 2 stycken medium Sidostöd. Levereras i tyg eller Technoflex vatten och 
inkontinens säker.

MV3045R-1122 Medema Vario Ryggsystem sb 30 rh 45
MV3545R-1122 Medema Vario Ryggsystem sb 35 rh 45
MV4045R-1122 Medema Vario Ryggsystem sb 40 rh 45
MV4055R-1122 Medema Vario Ryggsystem sb 40 rh 55
MV4555R-1122 Medema Vario Ryggsystem sb 45 rh 55
MV5055R-1122 Medema Vario Ryggsystem sb 50 rh 55
MV5555R-1122 Medema Vario Ryggsystem sb 55 rh 55

Anpassningsdelar
Levereras enligt angiven storlek på ryggsystem och innehåller de alternativa sidostöden  
storlek liten och stor som inte ingår i standard ryggsystemet, en tjockare lumbaldyna, rygg-
dyna kyfos, ryggdyna kyfos öppen, kildyna 15*15, 20*20 och 25*25 cm med 2 stycken av 
varje, samt 2 stycken klippbara kildynor inklusive kadborre som kan fästas efter beskärning. 

Technoflex klädsel
Alternativt vatten - och inkontinenssäker klädsel. Mjuk komfort med en del stretch.

Ryggsystem /standard utförande

Ryggbas
MV522020         sb 30 rh 45
MV526944         sb 35 rh 45
MV522816          sb 40 rh 55
MV521946          sb 45 rh 55
MV521947          sb 50 rh 55
MV512948          sb 55 rh 55
MV-BR-SPES      Efter mått
MV-BR-SPES-TF Efter mått Technoflex

Kildyna klippbar 
MV502934 50x15x4/1 mjuk
MV502933 50x15x5/1 mjuk
MV502487 50x20x4/1 mjuk
MV502582 50x20x5/1 mjuk
MV502950 50x15x4/05 fast

Ryggdyna  Thorax T
MV-TR-SPES Thorax T dyna efter mått
MV-TR-SPES-TF  Thorax T dyna efter mått i 
Technoflex

Ryggdyna ThoraxT 
MV-TRT-SPES Thorax T dyna efter mått 
MV-TRT-SPES-TF  Thorax T dyna efter mått

Kildyna mjuk
MV501949 Kildyna mjuk 15x15 cm
MV501950 Kildyna mjuk 20x20 cm
MV501951 Kildyna mjuk 25x25 cm
MV501952 Kildyna 50x27x5/1

Ryggdyna kyfos
MV-KY-SPES Efter mått
MV-KY-SPES-TF Efter mått Technoflex

Ryggdyna kyfos öppen
MV-KY-Å-SPES       Efter mått
MV-KY-Å-SPES-TF Efter mått Technoflex

Lumbaldyna (finns i olika storlekar)
MV-LR-SPES Lumaldyna efter mått
MV-LR-SPES-TFLumbaldyna efter mått i 
Technoflex

Sidostöd
MV501885   Medium höger
MV501884    Medium vänster
MV503041   Stor höger
MV503040   Stor vänster
MV501887    Liten hö/vä
MV-SS-Spes Efter mått
MV-SS-Spes-TF Efter mått Technoflex



MC 1122 
Sittenheter

Spinalis Pro  
Den mest flexibla säteslösningen du har sett med helt unika justeringsmöjligheter på
ryggen, samt alternativa sitt- och ryggdynor. Kan enkelt justeras på stället t.ex. för 
användare med atypisk ryggform, exempelvis skolios och kyfos eller till brukare med behov 
för annat stöd. Ryggen är utrustad med fästspår för olika bålstöd och huvudstöd. Kan 
levereras med manuell eller elektrisk ryggjustering, i tyg eller skai. Flera av dynorna levereras 
med Clima Therm överdrag som sörjer för konstant temperatur och sittklimat. 
Levereras i en rad sittstorlekar, evt också med specialmått.

Varenr    Varenavn: Spinalis Pro sitteenhet
C2-1735K   sb35 sd25-43 rh36 (barn)
C2-1741     sb40 sd32-52 rh48 (junior)
C2-1740     sb40 sd32-52 rh56
C2-1745     sb45 sd32-52 rh56
C2-1750     sb50 sd32-52 rh56
C2-1755     sb55 sd32-52 rh56
C2-1730K   sb30 sd 25-43 rh36 (lite barn)
C2-1741K   sb40 sd 25-43 rh48 (junior/barn)

El-tilt 45 grader med möjlighet till 5 grader 
negativ tilt.

El-sitslyft 30 cmSpinalus Pro till barn
Levereras med sittbredd 30, 35 och 40 cm.  
Sittdjup 25-43 cm
C2-1730K sb30 sd25-43 rh36
C2-1735K sb35 sd25-43 rh36
C2-1740K sb40 sd25-43 rh48
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MC 1122
Tillbehör säte

Bålstöd Stealth 
Multijusterbara och utsvängbara.  
Assymetrisk justering är också möjlig.
CR-01412  Vuxen höger
CR-01413  Vuxen vänster

Hemiplegiarmstöd 
För montering på std armstöd. 
Armstöd svängbart.
C2-0280 höger
C2-0281 vänster
CR-00131 C-skenehållare för hemiarmstöd

Armstödsplatta, polstrat skinn
CR-0787/CR-00788 7x35 cm (hø/ve)
CR-0777/CR-00778 10x35 cm (hø/ve)
CR-00873/CR-00784 7x40 cm (hø/ve)
CR-01341/CR-01342 7x26 cm (hø/ve)

Armstöd ryggmonterat
CR-02814 par v.ny stol (merpris)
CR-02815 par vid eftermontering/reservedel

Lårstöd / Höftstöd
Avtagbara och justerbara i höjd, bredd. Går 
att vinkla, Avtagbara
CR-01343  24x10 cm st
CR-01345  32x10 cm st

Armstöd komplett
CR-00351/CR-00152 7x35 cm (hö/vä)
CR-00354/CR-00353 7x21 cm (hö/vä)
CR-00355/CR-00356 10x35 cm (hö/vä)
CR-00465/CR-00466 7x26 cm (hö/vä)

Armstödspolster med lårstöd
SR-01642  Barn höger        
SR-03696  Barn vänster
SR-01641  Junior höger     
SR-03697  Junior vänster
SR-03698   Vuxen höger/vänster

Korsryggsjustering med luft
SR-03932 Korsryggsdyna luft
SR-03933 Luftpump

Armbågsstöd Stealth, nedfällbart
ARMSJAZZY-ES-H  Höger
ARMSJAZZY-ES-V  Vänster



MC 1122
Huvudstöd

Huvudstöd MC multijusterbart 
S2-0061         Vuxen tyg
S2-0071         Barn tyg
T-127-07-027    Vuxen skai
T-127-07-0380  Barn skai
5-127-07-511    Beslag för sidledsjustering

Huvudstöd Stealth Combo
SU310   L
SU328   XL
SU318   S
Möjlighet för vidare påbyggnad med
utsvängbara lateralstöd och evt brytare etc.

Huvudstöd MC med justerbart sidostöd
C2-0270    Vuxen tyg
C2-0271    Vuxen skai
C2-0272   Junior / barn tyg
C2-0273   Junior / barn skai
5-127-07-511  Beslag för sidledsjustering

Huvudstöd Ultraserien

Huvudstöd Stealth Comfort
ST-CP280 Vuxen
ST-CPN380 Barn
CR-01175 Monteringsplatta MC säten
Möjlighet för vidare påbyggnad med
utsvängbara lateralstöd och evt brytare etc.

Huvudstöd Stealth i2i
Revulotionerande huvudstöd för positioner-
ing av huvud och överkropp. Levereras i stl 
S,M,L och XL med kort eller lång arm.  
Möjlighet för vidare påbyggnad med 
utsvängbara lateralstöd och
evt brytare etc.

Stealth specialhuvudstöd Omfattande möjligheter för påbyggnad av olika stöd, exempelvis utsvängbara armar för lateralstöd, olika dynor 
och brytare med mera. Mycket användbart vid olika specialstyrningar. Vi hjälper dig att lösa ditt behov!

Montering av Stealth huvdstöd på MC1122 kräver monteringsfäste MSBM12 eller CR-01175.
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MC 1122 
Benstöd

Benstöd helt elektriskt
Har 2 motorer för el-vinkling och el-längdkompensation, passar alla sittbredder.
CR-01200  Vuxen                   
CR-01217  Förlänger 5cm för CR-01200
CR-01201  Barn/junior

Benstöd delat elektriskt
Utsvängbart och enkelt avtagbart, utan kabel
Ger god benplacering och god
längdkompensation
CR-00870N Std vuxen, höger
CR-00871N Std vuxen, vänster 
CR-00872    Junior höger
CR-00873    Junior vänster
CR-00970    Vuxen sb50+ höger
CR-00971    Vuxen sb50+ vänster
CR-00876N  Vadplatta vuxen/junior höger
CR-00877N  Vadplatta vuxen/juniorr vänster
CR-00996    Vadplatta sb50+ höger
CR-00997    Vadplatta sb50+ vänster

Benstöd delat manuellt
Utsvängbart och enkelt avtagbart.
Ger god benplacering och bra
längdkompensation.
CR-4-0002 Vuxen höger
CR-4-0003 Vuxen vänster
CR-4-0006 Junior höger
CR-4-0007 Junior vänster
CR-00876N Benstöd höger vuxen/junior.
CR-00877N Benstöd vänster vuxen/junior.

Benstöd helt manuellt
Vinkeljusterbart. Passar alla sittbredder.
C5-0037 Vuxen
C5-0038 Barn/junior

Amputationsbenstöd
Monteras i sätets c-skena. Djup-, höjd och
vinkeljusterbart. Passar både höger och
vänster sida.
T-127-06-103

Benstöd ION, Delade manuella  
benstöd med fast vinkel
C2-1460 Benstöd ION par utan fäste
C2-1462 Fäste benstöd ION höger
C2-1463 Fäste benstöd vänster



Fäste för montering av Stealth  
nack/huvudstöd och fixeringstillbehör
MSBM12

MC 1122 
Tillbehör

Höftbälte/rullbälte MC
T-127-06-144  Höftbälte
C2-0260       Rullbälte

Väska på armstöd
C5-0430 Liten
624001-4080  Stor

Ryggsäck
C5-0001

Spänne I-fit Magbälte I-Fit 
IFCS4113-MC Stl M 
IFCS4114-MC Stl L
  

4 punktsbälte, polstrad 
IFPB5143-MC 4pkt polstrad

Höftbälte 2pkt, polstrad, 2 drag  
IFPB5223-MC Stl M

Höftbälte 2pkt, polstrad, 1 drag  
IFPB5314-MC Stl L
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Väskkrokar ryggmonterade 
C5-0440

MC 1122 
Tillbehör 

Kryckkäpphållare
Monteras i sitsramens C-skena.
C5-0450

Påkörningshjul 
CR-02809 par

Ledsagarstyrning med handtag (alt1)
Utrustad med körpanel och ledsagarstyrn-
ing. Komplett med reglerbart fäste, joystick 
för ledsagarstyrning och knappsats för 
reglering av elfunktioner.
EF-150-S Ledsagarstyrning Medema guide inklusive fäste 
och nödstop

EF-150-2 Ledsagarstyrning dual styrenhet inkl. joystick. 

Bord
C5-0070 Std utan utskärning.
C5-0071 Utskärning hö.
C5-0072 Utskärning vä.
Andra storlekar och specialutförande
på beställning.

Ledsagarstyrning med handtag (alt2)
Endast ledsagarstyrning
EF-150-SLedsagarstyrning Medema inkl fäste och nödstopp

EF-150-1Ledsagarstyrning inkl master styrbox och 
knappsats för reglering av elfunktioner.

Korg
C5-0580 
För stolar med el-rygg

Ledsagarstyrning DX2 Intelligent
DX2-Intelligent Ledsagarstyrning intelligent utan fäste & kabel
200-INTEL-MC1122 Fäste för ledsagarstyrning
CR-00174 Kabel BUS 1,5 m

Styrbox ledsagarstyrning
C50620N Styrbox ledsagarstyrning
CR-00174 Kabel Bus 1,5m.

Ledsagarstyrning joystickstyrd
Med justerbar bygel/handtag
CR-00774KPL Kpl set inkl joystick

Belysningsset med LED-ljus
C2-0080 par



MC 1122 
Alternativa styrsätt

Manöverbox G90
CR-00920 G90A
Med port för extern brytare
CR-00184 G90T  Med 2 vippbrytare

Manöverbox Dolphin 
CR-00117
Med knappar för styrning av el-funktioner.

Manöverbox DX2 Nyaste generationen styrbox 
från Dynamics med färg LCD skärm och 7 knappar.
Förberedd för styrning av datormus och
omgivningskontroll. Kan kombineras med ny extra
kraftig elektronik (power modul) för extra styrka
och drivkraft. Art.nr CR-00924

Styrbox Bordstyrning
m. knappar för styrning av el-funktioner
CR-00102

Joystick DX2 remote
Kräver master styrbox
DX2-RJM Standard
DX2-RJM-LF Low Force

Joystick DX2 mini
För mycket små rörelser, många
alternativa monteringar.
Kräver master styrbox
CR-00703

Brytare mini
Liten, placeras där du vill.
CR-00357

Brytare Buddy Button
Tillgänglig i många färger
C5-0320

Hakstyrningsfäste, elektriskt justerbart
CR-01291

Extern knappsats för reglering av  
elfunktioner
Vid beställning, skriv önskemål om placering 
för knappsats.
C5-0240 

Spesialstyring G91
CR-01236 G91
CR-01237 G915 med scanner

Minitray Stealth
CR-01291
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MC 1122 
Alternativa styrsätt

Huvudstyrning I-drive
I-drive huvudstyrning är ett alternativt styrsätt med ny teknologi , 16 
Mhr processor som kommunicerar bra med elrullstolens elektronik.

Individuell programmering där huvudstyrningen anpassas efter an-
vändaren.

Tillsammans med Stealths tillbehörsprogramm el övrigt sortiment kan 
vi kombinera det bästa från två världar för att finna en god körställning 
och aktivare vardag. 

Ta kontakt med oss för beställningsinformation.

I-Portal omgivningskontroll
Gör avancerade anpassningar enkelt.

Använd iPhone som display och få en större skärm.  
App finns tillgänglig i App store.

Joysticken på stolen kan manövrera din iPhone. Använd joystick till att 
manövrera iPad, telefon eller PC.

Allt detta via Bluetooth.

Ta gärna kontakt med oss för beställningsinformation.

Gyro
- för optimala köregenskaper och riktiningsstabilitet
Ett optimalt tillbehör vid körning på krävande underlag och ojämnt 
underlag. Användbart även i situationer där precissions körning krävs.
Rekommenderas vid användning av specialstyrningar.

CR-02014 Gyro Modul (kräver CR-020)
CR-02013 Elektronik Power Modul för gyro



MC 1122 
Diverse tillbehör

Abduktionskloss Stealth 
1099

Hållare för mobiltelefon

Punkteringsfria drivhjul 
CR-01461 st

Laddare Power Buddy LED för  
mobiltelefon/surfplatta med LED ljus 
32160

UppresningshandtagPlug air safe 
Pluggas in i laddningsuttaget och hindrar 
stolen till att starta och köra.
32150

Laddningsgrepp, ladda med stort grepp
30592 Endast grepp
30593 Inkl sockel

Stealth hållare för surfplatta
WBM206-IPAD

Bord Active Tray
Vinkelställbart och enkelt att ta av och på 
stolen
37901 Med non powered sockel
37900 Utan sockel
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MC 1122 
Joystick grepp

* Passar alla manöverboxar från Dynamic på MC1122, M-joy, Luca, Flexmobil, Miniflex, Etac Balder och Invacare stolar.



Active Controls
- Ett unikt koncept som gör det enkelt att 
prova ut och anpassa specialstyrningar

Användaren får här möjlighet att testa olika styrningar på kort tid utan  
förflyttning. Genom att utrusta stolen med flera dockningsfästen kan  
samma styrning användas både fram och bak på MC1122. Man kan t ex 
växla mellan styrning för användaren och ledsagarstyrning under dagen.
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Active Controls

Mittstyrning/Ledsagarstyrning Joy Bar

Mittstyrning/Ledsagarstyrning Rejoy

Stol utrustad med mittstyrning/  
ledsagarstyrningen Joy Bar



Mittstyrning/Ledsagarstyrning Rejoy med minijoystick Mittstyrning/Ledsagarstyrning Rejoy med microguide

Mittstyrning/Ledsagarstyrning Rejoy med Stealths 
mushroom drive

Styrning Rejoy Touch Drive

Bordsstyrning Tray Drive med brytare Hakstyrning Active Controls
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Säkring i bil

Vi har tillsammans med Dahl Engineering 
utvecklat ett bilfäste som lyfter säkerheten 
för rullstolsanvändare upp till nya höjder.
Kombinationen bilfäste och stol är 
krocktestat och godkänt enligt kraven för 
ISO 10542-3 och 7176-19.

I tillägg till de ovanstående testerna 
uppfyller den även kraven i förrhållande till 
EU M1 säkerhetskrav för personbilar. EU 
direktiv 76/115-2005/41 74/408-2006/96EU 
(om sätets och säkerhetsselars förankring i 
motorfordonet). Därmed TUV godkänt. EU 
direktiv 72/245-2006/28 (om elektromagnet-
isk kompatibilitet i fordon). 

Transportsäkring
Docking stationen kan också användas som
transportsäkring till många av våra stolar.

Till exempel MC 1122, Luca,  
Mini Crosser scooter. 
Ta kontakt för mer info.

Stolar som är krocktestade med remmar
Många av våra stolar är också krocktestade
med remmar och har väl synliga transport-
fästen monterade som standard på stolen. 
Detta gör att säkerheten vid t.ex. skolskjuts 
i handikappbuss kombinerat med docking i 
privatbil blir en säker lösning.

Ta kontakt med oss vid. eventuell 
förberedelse på stolen för elektriskt  
bilfäste.

Dahl Docking station beställs av  
bilombyggare eller HMC från:
Dahl Engineering
Løvevej 3 - DK-7700 Thisted - Denmark
Tlf: +45 96180077 - Faks: +45 96180078
www.dahlengineering.dk

MC 1122
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