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Inköpare 

NYHET
Nya bakaxeln ”Carbon”  som standard!

Från och med 1:a Januari 2009 kommer alla rullstolar av modell Panthera S2 (inklude-
rar S2, S2 kort och S2 large), S2 swing (inkluderar S2 swing och S2 swing kort), U2 
och Bambino levereras med den nya standardbakaxeln ”Carbon”  tillverkad i kolfiber. 
Undantaget är Panthera Micro och BT och U2 light.

Den nya bakaxeln ”Carbon” har fördelar som låg vikt, är lätt att montera och justera 
samt ökad livslängd. Den har även fått en ökad styvhet jämfört med den gamla vilket 
ger bättre köregenskaper på rullstolen. Dessutom kommer nya ”Carbon” att ha sam-
ma pris som den gamla. Den gamla bakaxeln kommer att finnas kvar som reservdel.

För att höja stolen finns det förhöjningssatser i steg om 10 mm upp till 70 mm höjning av 
bakaxeln. ”Carbon” finns till alla stolsbredder och även i längder mellan våra 
standardstorlekar vilket gör distanser överflödiga. 
De lite bredare bakaxlarna används när man vill montera vissa tillbehör som behöver 
mer utrymme som t.ex. armstöd och sidoskydd. 

Även rullstolar som tidigare haft camberaxel som standard, sittbredd 45 och 50 cm, kom-
mer att få ”Carbon” som standard istället.

För att sänka stolen används den nya bakaxeln och i vissa speciella fall även den gamla, 
och vid cambervinklar över 2 grader används fortfarande camberaxeln.

Se tabeller med storlekar och art.nr. på nästa sida.
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benämning art.nr.
Bakaxel kompl Carbon b27 std 3302327
Bakaxel kompl Carbon b27 +1,5 std 3302328
Bakaxel kompl Carbon b30 std 3302330
Bakaxel kompl Carbon b30 +1,5 std 3302331
Bakaxel kompl Carbon b33 std 3302333
Bakaxel kompl Carbon b33 +1,5 std 3302334
Bakaxel kompl Carbon b36 std 3302336
Bakaxel kompl Carbon b36 +1,5 std 3302337
Bakaxel kompl Carbon b39 std 3302339
Bakaxel kompl Carbon b39 +1,5 std 3302340
Bakaxel kompl Carbon b42 std 3302342
Bakaxel kompl Carbon b42 +1,5 std 3302343
Bakaxel kompl Carbon b45 std 3302345
Bakaxel kompl Carbon b45 +1,5 std 3302346
Bakaxel kompl Carbon b50 std 3302350
Bakaxel kompl Carbon b50 +1,5 std 3302351

benämning art.nr.
Fäste bakaxel komplett förhöjning 10 mm 3302510
Fäste bakaxel komplett förhöjning 20 mm 3302520
Fäste bakaxel komplett förhöjning 30 mm  3302530
Fäste bakaxel komplett förhöjning 40 mm 3302540
Fäste bakaxel komplett förhöjning 50 mm 3302550
Fäste bakaxel komplett förhöjning 60 mm 3302560
Fäste bakaxel komplett förhöjning 70 mm     3302570

Dokument för beräkning av höjningssatser, sprängskiss och monteringsanvisning:
                           klicka här eller hitta dem på infoCD:en på hemsidan.
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benämning art.nr.
Bakaxel komp set 27 bred 3300027
Bakaxel komp set 30 bred 3300030
Bakaxel komp set 33 bred 3300033
Bakaxel komp set 36 bred 3300036
Bakaxel komp set 39 bred 3300039
Bakaxel komp set 42 bred 3300042
Bakaxel komp set 45 bred    3300045

Bakaxel komp set 50 bred   3300050

Gamla bakaxeln

http://www.panthera.se/infocd/pris/delar/bakaxel/kolfiber/index.html

