
MC1124 Barn är elrullstolen som skapar frihet, självständighet och delaktighet för de små 
barnen upp till junior. Den är framtagen för våra nordiska förhållanden med optimerade 
köregenskaper, en sittkomfort i särklass och erbjuder stor individuell tillpassning utifrån vårt 
stora tillbehörsprogram. 

Tack vare det mitthjulsdrivna chassiet och dess starka motorer får stolen en fantastisk  
manövrerbarhet, framkomlighet och stabilitet. Detta ger barnet en trygg och behaglig körupplevelse 
varje dag. Vårt säte Spinalis är egenutvecklat och ger en unik sittkomfort. Tack vare den fjädrande 
sadelgjorden i kombination med de olika ergonomiskt utformade dynorna får man en bra balans 
mellan stabilitet och tryckavlastning. Väljer du våra dynor med sidofixering erbjuds barnet extra stöd 
och stabilitet i sittande och i tillägg kommer vi ner i en sittbredd på 25 cm för att även möta upp de 
små barnen. Spinalis sitsen finns i fasta bredder från 30 till 40 cm och med den steglösa justeringen 
av sittdjupet finns stora möjligheter att växa tillsammans med elrullstolen. 

I standard är MC1124 Barn utrustad med en el-sitslyft på 30 cm och en el-tilt på 50 grader  
(-5° till 45°). Sitslyften gör barnet mer delaktig och självständig. Barnet kan komma upp i ögonnivå 
med sina kompisar och delta i aktiviteter på olika nivåer. El-tilten är viktig för att skapa variation  
i sittandet under dagen, från vila till aktivitet. Med en negativ tilt underlättar vi även förflyttningen  
i och ur stolen.  

Stolens R-net elektronik ger i det närmaste oändliga möjligheter vad gäller funktioner till sitsen,  
men också i utbudet av alternativa styrsätt. Här finns stora möjligheter till individuell tillpassning. 

MC1124 Barn är krocktestad för transport i bil med både remmar och billåset Dahl docking enligt 
ISO 7176-19. Stolen blir barnets bundsförvant genom dagen från hemmet till skolan och fungerar 
lika bra inne som ute. 
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Teknisk data
Längd - med benstöd std 117 cm
Bredd 62 cm
Lägsta sitthöjd utan dyna 42 cm
Sittbredd barn 30,35 cm
Sittdjup barn 25-45 cm
Rygghöjd barn 38 cm
Sittbredd junior 40 cm  
Sittdjup junior 25-45 cm
Rygghöjd junior 48 cm
Sitstilt Från -5° till +45°
Sitslyft 30 cm
Max. hastighet 10 km/t
Fri höjd  7 cm
Fri höjd med Docking 5,5 cm
Körsträcka Ca. 45 km
Vänddiameter med benstöd 117 cm
Max. personvikt 150 kg
Vikt inkl. batterier, säte 45 m 169 kg
Vikt inkl. batterier utan säte 127 kg
Standardfärg Svart


