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Swingbo Vti 
- En komfortrullstol som uppmanar  
  till aktivitet

• Reglerbar tilt -5 grader till 45 grader
• Balanspunkten för tiltfunktionen gör den  

enkel och säker att hantera
• Sittenhetens tyngdpunkt kan justeras med 

användaren sittandes i stolen
• Komfortrullstol som ger möjlighet för  

användaren att köra själv
• Kompakt i längd och bredd
• Mycket låg vikt på stolen
• Stolen kan växa med användaren i sittdjup  

och rygghöjd

Abducerad ram. En abducerad sittställning är alltid 
möjlig. Stora inställningsmöjligheter på sittdjup 
och ryggstödshöjd.

Swingbo Vti är resultatet av en 
framåtskridande utveckling av den 
innovativa Swingbo.  

Swingbo Vti utmärker sig som en komfortrullstol 
med egenskaper som en aktiv stol.  

Drivhjulens placering och enkelheten att 
justera stolens tyngdpunkt gör den extremt 
lättmanövrerad, både för användare och vårdare. I 
tillägg är det marknadens lättaste komfortrullstol, 
som även det underlättar hantering av stolen i alla 
avseenden. 

För god komfort och anpassning i sittande har 
stolen i standard en generös tilt som är trygg och 
enkel att hantera samt en vinkelställbar rygg.



Swingbo Vti - det moduluppbyggda konceptet

Swingbo Vti är utvecklat som ett modulsystem för att ge optimal och individuell anpassning för 
varje enskild användare. Inställbart underrede, sits, rygg och ben/fotstöd kan beställas var för sig 
och i olika kombinationer. Det ger möjlighet till stora variationer.
 
Rullstolen kan utrustas med inställbart underrede och multireglerbar sits och rygg. Underredet 
har stora inställningsmöjligheter och är dessutom förberedd för specialsitslösningar. Sittenheten 
är tillverkad av aluminium och tillåter många möjligheter och individuella lösningar.
 
Sittenheten består av ram, sitsadapter och sits/ryggmoduler. Swingbo Vti erbjuder lösningar när 
barnet växer och ger möjligheter till förändringar vid progressiva medicinska diagnoser.

 

Swingbo Vti - den aktiva rullstolen 

Den väsentligaste förutsättningen för aktiv körning är ideal positionering av  
skuldror och axlar i förhållande till drivhjul (aktivt inställt).  
Sittenhetens tyngdpunkt kan justeras med användaren sittande i stolen. 

En individuellt inställbar sitstilt. Mekanismens placering för justering av tilten  
är speciellt designad så att tilten är nära balanspunkten och förändras  
knappast något vid tiltning. En individuellt inställbar ryggvinkel (i steg).

Låg vikt
Swingbo Vti har möjligheten att anpassas till det växande barnet.  
Den kan med sin vikt på 17 kg (standardutförande/sittbredd 26 cm)  
mäta sig med aktivstolar utan växtmöjlighet.

• Chassi grå aluminium 
• Massiva drivhjul med aluminium drivring 
• Djupjusterbar sits, inkl 3 cm dyna 
• Båtformad höjd- och vinkeljusterbar rygg, inkl 2,5 cm dyna 
• Benstöd 90° med höjdjusterbar och uppfällbar fotplatta med hälstopp 
• Armstöd med tiltbalansering 
• Fäste för höftbälte 
• Fällbar körbygel 
• Transportfäste 
• Max brukarvikt 60 kg

 Standardutförande



 Konfigurationsmöjligheter

Sittplatta Ryggplatta formad,  
höjd- och vinkeljusterbar

Ryggplatta,  
höjd- och vinkeljusterbar 

Knävinkel 90 grader Knävinkel justerbar

Fotplatta med hälstopp Sittdyna standardDelade fotplattor med båtform Infästning med  
låsbar uppfällning

Fotplatta

Sittdyna komfort Ryggdyna komfort

Ekerskydd  
(transparent eller färgat)

Tippskydd Transportfäste

Huvudstöd standard med 
dyna

Huvudstöd med occipitalt  
stöd

Huvudstödsbeslag universal Huvudstöd Stealth 
(flera modeller finns)

Bålstöd

Armstöd med PU-dyna FotremmarHöftbälteBord Höftbälte 4-punkt

Ryggdyna standard

Bröst / Thoraxstöd



Knävinkel justerbar

 Hjul och drivringar ( fler alternativ finns)

 Justering och positioneringsmöjligheter

Drivhjul HOGGI light med 
luftfyllt däck 20”, 22”, 24”

Länkhjul massivt 100x32mm, 
125x32mm, 140x40mm

Länkhjul med lysande dioder 
100x24mm, 125x24mm

Länkhjul PU med aluminiumfälg 
100x32mm, 125x32mm

Drivhjul med trumbroms 20”, 
22”, 24”

Drivhjul med PU-däck, 
punkteringsfritt

Drivring aluminium Drivringsdiameter 
 ”standard”

Drivringsdiameter  
”hög”

Drivring rostfritt stål Drivringsgrepp silicon, 
 svart

Fäste för höftbälteJusterbar ryggvinkelJustering av tyngdpunkt 
(aktiv ställning)

Ryggstödshöjd  Sittdjup

Underbenslängd och  
fotvinkel

Justerbar bromsJusterbar sitthöjd Bromsspak standard Drivringsmontering  
(smal eller bred)

Tilt in space



Sittbredd 24                 26                 28                  30                  32                 34                 36

Sittdjup 24-30 cm      24-32 cm      26-34 cm       28-36 cm       30-38 cm     32-40 cm      34-42 cm

Ryggstödshöjd 36-44 cm      37-45 cm      38-48 cm       39-49 cm       40-50 cm     42-54 cm      43-55 cm

Sitstilt -5° till +45°  

Ryggstödsvinkel 75°-120°

Körhandtag/körbåge -30° till + 180°

Underbenslängd 16-37 cm

Fotplattsvinkel -10° till +10°

Sitthöjd 37-47 cm

Drivhjulsdiameter 20“, 22“, 24“

Länkhjulsdiameter 100 mm (4“),125 mm (5“), 140 mm (5,5“)

Cambring 3°, 6°, 9°

Max brukarvikt 60 kg

 Teknisk data

Läs av för att se Swingbo Vti produktvideo i HD-kvalitet!





Minicrosser AB - Bultgatan 28 -  442 40 Kungälv - Tel: 0303 24 52 - info@minicrosser.se -  www.medema.com


