
P R O D U K T K ATA L O G



Jalle Jungnell
Grundare/ägare/konstruktör, Panthera

H e j !

För 36 år sedan skadade jag mig i en racingolycka. Ganska snart kom jag 
fram till att om jag ville ha en bra rullstol så fick jag bygga den själv.

Vad var det då jag ville ha? Jag ville ha en stol som redan från början var 
byggd med tanke på att man skall köra den själv. Lätt, sittriktig och härlig att 
köra. Från racingen hade jag lärt mig självklarheter som betydelsen av låg 
vikt, styvt chassi, rätt balansering och rätt hjulvinklar. Min målsättning blev att 
bygga den lättaste stolen på marknaden. Sedan dess har det blivit många 
rullstolsmodeller – och användare av dem.

Stor glädje har det också varit att bygga barnstolar som är mer lättkörda än de 
som har erbjudits på marknaden. Det behövs inga marknadsundersökningar. 
Det syns i ett barns ansikte om en stol är bra eller inte.

För något år sedan kunde vi också presentera vår ultralätta Panthera X. Byggd 
i det alldeles för dyra, men fantastiska, material som kolfiber utgör har den fått 
egenskaper som ingen trodde var möjliga.

Min dröm om den ultimata stolen var nästan uppfylld. Men som konstruktör, 
och racerförare också för den delen, vet man att utvecklingen aldrig stannar. 
Det går alltid att köra lite fortare eller att göra det lite bättre. Så jag jobbar 
oförtrutet vidare.



En Panthera gör det mesta i ditt vardagsliv lättare. Den har utmärkta köregen-
skaper, är lätt att lyfta och har en bra sittkomfort.

Att den underlättar vardagslivet beror på att vi fokuserat på en rullstols 
tre absolut viktigaste egenskaper. Köra, sitta och lyfta. Dessa tre saker görs 
dagligen, året runt och måste därför fungera optimalt.

K Ö R A
Med ett chassi av krommolybden eller kolfiber och fotbåge samt drivringar 
av titan blir rullstolen naturligvis fjäderlätt och otroligt lättmanövrerad. Med 
en precis avvägd cambervinkel på 2,2 grader får du härliga köregenskaper, 
samtidigt som stolen förblir smal.
 
S I T TA
Steglöst inställbar ryggvinkel, härligt mjuk ryggklädsel med polstrad, justerbar 
överkant och spännband hela vägen gör att du kan forma ryggklädseln för 
exakt stöd. Rullstolarna har 7 eller 4 graders sittvinkel, reglerbara spännband 
i sitsen och en rejält tilltagen reglerbar sittpåse. Denna kombination ger dig en 
förnäm möjlighet att hitta en både bekväm och funktionell sittställning.

LY F TA
Låg vikt, lågt chassi samt ett naturligt och välbalanserat grepp gör det lekande 
lätt att lyfta stolen i och ur bilen.



Panthera X är världens lättaste rullstol, med både chassi och rygg tillverkad i kolfiber. Panthera X  
är en rullstol avsedd för den erfarna och aktiva brukaren som klarar att hantera en lättbalanserad  
rullstol utan tippskydd då detta ej är ett tillval. Tack vare banbrytande teknik kan fibrerna i 
kolfibern arrangeras så att konstruktionen blir både otroligt stark och fantastiskt lätt. 

Panthera X är därför både rolig att köra och enkel att hantera – de flesta kan lyfta in den 
i en bil med en hand. Panthera X har en fast bakaxel. Stolen balanseras med hjälp av fyra 
positionslägen för infästningen av ryggstativet. Vinkeln på ryggstödet är justerbart. Rygghöjden 
kan justeras mellan 22 och 35 cm i 1-centimenterssteg.

Mått Panthera X

Sittbredd:  33, 36, 39, 42 och 45 cm
Ryggstödshöjd:  22 – 35 cm 
Sitthöjd bak:  43 cm
Sitthöjd fram:  47 cm
Sittdjup:  35 – 46 cm (justerbar)
Sittvinkel:  7 grader
Totallängd:  82,5 cm
Totalhöjd:  69 cm
Totalbredd:  sittbredd + 20 cm
Max. brukarvikt:  100 kg

Standardutförande

• Chassi av kolfiber
• Fotbåge av aluminium 7075
• Drivhjul 24” Spinergy X
• Drivringar av aluminium 7075
• Balansering med 4 positionslägen
• Bakaxel av kolfiber
• Länkhjul 3”
• Ryggstöd av kolfiber, steglöst justerbar vinkel
• Ryggklädsel, justerbar
• Sitsklädsel, justerbar
• Enhandsbroms X
• Vadband
• Verktygssats
• Bruksanvisning

 Vikter Panthera X

 Sittbredd Totalvikt Transportvikt
 33 cm 4 400 g 2 100 g
 36 cm 4 450 g 2 150 g
 39 cm 4 500 g 2 200 g
 42 cm 4 550 g 2 250 g
 45 cm 4 600 g 2 300 g

Vikterna baseras på stolens standardutförande utan broms.



Tack Upplands Motor för lån av bil.



U 2  L I G H T

Mått U2 light

Sittbredd:  33, 36, 39, 42 och 45 cm
Ryggstödshöjd:  25, 30 och 35 cm
Sitthöjd bak:  43 cm
Sitthöjd fram:  47 cm
Sittvinkel:  7 grader  
Sittdjup:  36 – 45 cm (justerbar)
Totallängd:  82 cm (U2 light L chassi)
Totalhöjd:  69 – 79 cm
Totalbredd:  sittbredd +20 cm
Max. brukarvikt: 33 – 45 cm, 100 kg

Standardutförande

• Chassi av krommolybden
• Fotbåge av titan
• Drivhjul 24” Spinergy Spox light
• Drivring av titan
• Balansering med 3 positionslägen
• Bakaxel av kolfiber
• Länkhjul 3”
• Ryggstöd, steglöst justerbar vinkel
• Ryggklädsel, justerbar
• Sitsklädsel, justerbar
• Enhandsbroms
• Vadband
• Sitsväska med magnetinfästning
• Verktygssats
• Bruksanvisning

Vikterna baseras på stolens standardutförande med 30 cm rygg, fotbåge, enhandsbroms och 
24” Spinergy Spox light hjul.

Panthera U2 light är en rullstol avsedd för den erfarna och aktiva brukaren som 
klarar att hantera en lättbalanserad rullstol utan tippskydd då detta ej är ett tillval. 
Panthera U2 light har samma sittvinklar och mått som Panthera U2 och chassit 
har små ytterdimensioner vilket gör rullstolen liten, lätt och kompakt. 

Tack vare konstruktionen och den lätta vikten är U2 light ett utmärkt val för dig 
som ställer höga krav på sitt- och köregenskaper och dessutom behöver avlasta 
kroppen från upprepade tunga lyft som t.ex. lyft av rullstolen i och ur bilen. 

I standardutförande ingår extra lätta Spinergy Spox light hjul. Rullstolen har  
en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. För rätt balansering finns två 
utföranden av chassit: U2 light och U2 light L. En justerbar rygginfästning med 
fixering i 3 positioner på sitsröret möjliggör finjustering av balanseringen.

Vikter U2 light  Vikter U2 light L

Sittbredd Totalvikt Transportvikt Sittbredd Totalvikt Transportvikt

33 cm 6 844 g 3 856 g 33 cm 6 906 g 3 918 g
36 cm 6 924 g 3 936 g 36 cm 6 986 g 3 998 g
39 cm 7 004 g 4 016 g 39 cm 7 066 g 4 078 g
42 cm 7 084 g 4 096 g 42 cm 7 146 g 4 158 g
45 cm 7 164 g 4 176 g  45 cm 7 226 g 4 238 g





U 2

Mått U2

Sittbredd:  33, 36, 39, 42 och 45 cm
Ryggstödshöjd: 20, 25, 30, 35, 40 och 45 cm
Sitshöjd bak: 43 cm
Sitshöjd fram:  47 cm
Sittvinkel: 7 grader
Sitsdjup: 35 – 46 cm (justerbar)
Totallängd: 75 – 87 cm
Totalhöjd: 64 – 84 cm
Totalbredd: sittbredd + 20 cm
Max. brukarvikt:  33 – 42 cm, 100 kg.
 45 cm, 150 kg

Standardutförande

• Chassi av krommolybden
• Fotbåge av titan
• Drivhjul 24”
• Drivringar av titan
• Balansering, steglös
• Bakaxel av kolfiber
• Länkhjul 3” 
• Ryggstöd, steglöst justerbar vinkel
• Ryggklädsel, justerbar
• Sitsklädsel, justerbar
• Vadband
• Broms
• Verktygssats
• Bruksanvisning

Vikterna baseras på stolens standardutförande, med 30 cm rygg, hög broms och 24” standard drivhjul. 
U2 finns tillgänglig från 7 300 g i alternativt utförande. 

Vikter U2 

Sittbredd Totalvikt Transportvikt
33 cm  8 270 g 4 714 g
36 cm 8 330 g 4 774 g
39 cm 8 390 g 4 834 g
42 cm 8 450 g 4 894 g
45 cm 8 686 g 5 130 g

Panthera U2 är en modern aktivstol. Med sin slimmade front och ergonomiska utformning
blir den underbart smidig att ta sig fram i.

Den smala och insvängda fronten hjälper till att hålla ben och fötter på plats. Att 
fronten är insvängd innebär också att du kommer närmare vid förflyttningar så att även 
det underlättas. 

U2 kan utrustas med alla de tillbehör som Panthera kan erbjuda.





S 2  O C H  S 2  K O R T *

Mått S2 och S2 kort

Sittbredd (S2 kort): 30, 33, 36, 39, 42 och 45 cm
Sittbredd (S2): 33, 36, 39, 42, 45 och 50 cm
Ryggstödshöjd: 20, 25, 30, 35 och 40 cm
Sitthöjd bak: 43 cm
Sitthöjd fram: 47 cm 
Sittvinkel: 7 grader
Sittdjup S2: 40 cm
Sittdjup S2 kort: 27 – 33 och 35 cm (justerbar)
Totallängd: 78 – 90 cm
Totalhöjd:  64 – 84 cm
Totalbredd: sittbredd + 20 cm
Max. brukarvikt: 30 – 42 cm, 100 kg. 45 – 50 cm,150 kg.

Vikter S2

Standardutförande

• Chassi av krommolybden
• Fotbåge av titan
• Drivhjul 24” standard
• Drivring av titan
• Balansering, steglös
• Bakaxel av kolfiber
• Länkhjul 5”
• Ryggstöd, steglöst justerbar vinkel
• Ryggklädsel, justerbar
• Sitsklädsel, justerbar
• Broms
• Vadband
• Verktygssats
• Bruksanvisning

Vikterna baseras på stolens standardutförande, med 30 cm rygg, hög broms och 24” standard drivhjul.  
S2 finns tillgänglig från 7 300 g i alternativt utförande.

Sittbredd  Totalvikt  Transportvikt 
-  -  -  
33 cm 8 300 g 4 744 g
36 cm 8 360 g 4 804 g
39 cm 8 420 g 4 864 g
42 cm 8 480 g 4 924 g
45 cm 8 716 g  5 160 g
50 cm 8 776 g 5 220 g

Under de år som gått sedan den första Pantheran konstruerades har utvecklingen  
gällande sitt- och körergonomi gjort stora framsteg. Vi tog fasta på denna kunskap  
och tillsammans med 30 års erfarenhet av att bygga superlätta rullstolar utvecklade vi 
en ny standardstol: Panthera S2.

Panthera S2 är en stor framgång. Med en rät knäledsvinkel, fotbågen placerad längre 
bak och en steglöst reglerbar rygg får de flesta en upprätt och ergonomisk sittställning. 
S2 har full rambredd i fronten och framhjulen är placerade längre ut än på tidigare 
modeller. Detta gör att länkhjulen inte tar i hälarna. 

S2 kan utrustas med alla de tillbehör som Panthera kan erbjuda.

Vikter S2 kort

Sittbredd Totalvikt Transportvikt
30 cm 8 160 g 4 604 g
33 cm 8 220 g 4 664 g
36 cm 8 280 g 4 608 g
39 cm 8 340 g 4 784 g
42 cm 8 400 g 4 844 g
45 cm 8 636 g 5 080 g

 * S2 finns i ett antal olika 
utföranden som visas på 
www.panthera.se 



Vikter S2 kort

Sittbredd Totalvikt Transportvikt
30 cm 8 160 g 4 604 g
33 cm 8 220 g 4 664 g
36 cm 8 280 g 4 608 g
39 cm 8 340 g 4 784 g
42 cm 8 400 g 4 844 g
45 cm 8 636 g 5 080 g



S 2  S W I N G

Vikter S2 Swing

Sittbredd Totalvikt Transportvikt exkl. benstöd
36 cm 9 660 g 6 104 g
39 cm 9 720 g 6 164 g 
42 cm 9 780 g 6 224 g 
45 cm 10 016 g 6 460 g

Standardutförande

• Chassi av krommolybden
• Undansvängbara fotplattor
• Drivhjul 24” standard
• Drivring av titan
• Balansering, steglös
• Bakaxel av kolfiber
• Länkhjul 5” 
• Ryggstöd, steglöst justerbar vinkel
• Ryggklädsel, justerbar
• Sitsklädsel, justerbar
• Broms
• Vadband
• Verktygssats
• Bruksanvisning

Mått S2 Swing och S2 Swing kort

Sittbredd (Swing kort):  33, 36 och 39 cm
Sittbredd (Swing):  36, 39, 42 och 45 cm
Ryggstödshöjd:  20, 25, 30, 35, 40 och 45 cm
Sitthöjd bak:  43 cm
Sitthöjd fram:  45 cm
Sittvinkel:  4 grader
Sittdjup (Swing kort):  35 cm
Sittdjup (Swing):  40 cm
Total bredd:  sittbredd + 20 cm
Total längd (Swing kort):  85 cm
Total längd (Swing):  90 cm
Total höjd:  73 cm (30 cm rygg)
Max. brukarvikt:  33 – 42 cm, 100 kg.
 45 cm, 150 kg

Totalvikterna baseras på stolens standardutförande med 30 cm rygg, fällbara fotplattor, broms och 24” standard drivhjul. 

Panthera S2 Swing är avsedd för dig som behöver en lättmanövrerad rullstol med goda sitt-, kör- och 
lyftegenskaper och svängbara benstöd. Rullstolen har alla goda egenskaper för en aktivrullstol med 
stabil konstruktion i lättviktsklass kombinerat med en diskret och kompakt design av svängbara benstöd.

Rullstolen har en sittvinkel på 4 grader vilket gör det enklare att hitta en god sittställning för den som 
behöver sparka sig fram eller av andra skäl behöver sitta mer plant. Låsmekanismen till de svängbara 
benstöden är diskret och praktiskt integrerad med greppvänlig konstruktion i benstödets rör. Du kan 
med ett enkelt grepp svänga bort och ta av ena eller båda benstöden för att sparka dig fram och för 
att underlätta förflyttningar. 

Bromsen är diskret placerad intill ramröret och är inte i vägen vid förflyttningar. Den kan dessutom 
finjusteras utan verktyg!

S2 Swing kan utrustas med alla de tillbehör som Panthera kan erbjuda.

Vikter S2 Swing kort

Sittbredd Totalvikt Transportvikt exkl. benstöd
33 cm 9 460 g 5 904 g
36 cm 9 520 g 5 964 g
39 cm 9 580 g 6 024 g





B A M B I N O

Mått Bambino

Sittbredd: 24, 27, 30 och 33 cm
Ryggstödshöjd:  17 – 25 cm 
 27 – 35 cm (alternativ)
Sitthöjd bak:  39 cm
Sitthöjd fram: 41 cm
Sittdjup: 25 – 32,5 cm (justerbar)
 20 – 27,5 cm (sittbredd   
 24 cm, justerbar)
Sittvinkel: 4 grader
Totallängd: 66 – 71,5 cm
Totalhöjd: 57 – 65 cm
Totalbredd: sittbredd + 20 cm
Max. brukarvikt: 50 kg

Standardutförande
 

• Chassi av krommolybden
• Hel fotplatta
• Drivhjul 20”, 22” eller 24”
• Drivringar av titan
• Balansering, steglös 
• Länkhjul 5” 
• Ryggstöd, steglöst justerbar vinkel
• Ryggklädsel, justerbar
• Sitsklädsel, justerbar
• Tippskydd
• Broms
• Verktygssats
• Bruksanvisning

Vikterna baseras på stolens standardutförande, med fotplatta, framflyttad broms, tippskydd och 22” standard drivhjul.

Vi på Panthera tillverkar aktivstolar som under alla år fått erkännandet att vara de absolut 
mest lättrullade och smidigaste stolarna på marknaden. Panthera Bambino är inget undan-
tag. En lättrullad vardagsstol för barn med samma förnämliga egenskaper som sina större 
familjemedlemmar. 

Med vårt breda tillbehörsprogram och de många inställningsmöjligheterna kan en väldigt 
stor grupp olika barn använda Bambino. Den är lätt att köra, den är lätt att anpassa och 
den är lätt att lyfta. Panthera Bambino är helt enkelt en riktig aktivstol för barn. Finns nu 
även med abduktionsfront, som ger 6 cm bredare utrymme vid knäna vid samma sittbredd.  
Se lilla bilden.

Vikter Bambino
 

Sittbredd Totalvikt Transportvikt 
24 cm 8 120 g 4 894 g
27 cm 8 348 g 5 140 g
30 cm 8 576 g 5 368 g
33 cm 8 804 g 5 596 g



Vikterna baseras på stolens standardutförande, med fotplatta, framflyttad broms, tippskydd och 22” standard drivhjul.



M I C R O

Mått Micro
 
Sittbredd: 24 och 27 cm
Ryggstödshöjd: 20 cm
Sitthöjd Micro:* 30,5 cm
Sittdjup Micro: 15 – 20 cm
Sittvinkel: 0 grader 
Totallängd: 62 cm 
Totalhöjd Micro: 51,5 cm
Totalbredd: sittbredd + 22 cm
Max. brukarvikt: 30 kg

Standardutförande
 
• Chassi av krommolybden
• Fotplatta
• Drivhjul 18” eller 20”
• Ej drivring
• Balansering, steglös
• Bakaxel av aluminium
• Länkhjul 3” hård slitbana
• Ryggstöd, fast
• Ryggklädsel, justerbar
• Sitsklädsel, justerbar
• Tippskydd
• Verktygssats
• Bruksanvisning

* Vikterna och sitthöjderna baseras på stolens standardutförande, med 18” drivhjul för Micro och 20” drivhjul för Micro Lång.

Panthera Micro är stolen för de allra minsta barnen. Att kunna röra sig själv är 
som vi alla vet mycket viktigt, inte minst för ett barn. Därför är Panthera Micro 
extremt byggd för att vara så lättkörd som det bara är möjligt.

Krommolybden och titan bildar stommen, framhjul för marathonstolar blir 
drivhjul. Precis som på många tennisstolar får den bara ett framhjul för lättare 
rotation.

Panthera Micro är byggd för barn mellan ett och fem år (den yngsta  
användaren vi träffat var 8 månader) och är avsedd för inomhusbruk.

Vikter Micro Vikter Micro lång

Sittbredd Totalvikt Transportvikt Sittbredd Totalvikt Transportvikt
24 cm 3 518 g 2 342 g 24 cm 3 782 g 2 474 g
27 cm 3 564 g 2 388 g 27 cm 3 828 g 2 520 g

Mått Micro lång
 
Sittbredd: 24 och 27 cm
Ryggstödshöjd: 20 cm
Sitthöjd Micro Lång:* 34 cm
Sittdjup Micro Lång: 20 – 25 cm
Sittvinkel: 0 grader 
Totallängd: 72,5 cm
Totalhöjd Micro Lång: 54 cm
Totalbredd: sittbredd + 22 cm
Max. brukarvikt: 30 kg



Standardutförande
 
• Chassi av krommolybden
• Fotplatta
• Drivhjul 18” eller 20”
• Ej drivring
• Balansering, steglös
• Bakaxel av aluminium
• Länkhjul 3” hård slitbana
• Ryggstöd, fast
• Ryggklädsel, justerbar
• Sitsklädsel, justerbar
• Tippskydd
• Verktygssats
• Bruksanvisning



T I L L B E H Ö R

Bromsar

Enhandsbroms

Fällbara

Fotbåge U2/S2

Bambinofotplatta

Plastplatta

Standard 20” 22” 24” Spider 24” Spinergy Spox 24” 25” 26” Spinergy Spox Sport 24” 26”

Plast

Sidoskydd

Light

Med skärm

Armstöd

Det finns många alternativ och tillbehör till Panthera. 
Här visas endast ett litet urval, övriga tillbehör hittar 
du på: www.panthera.se.

Spinergy Spox light 24”

Framflyttad broms

Hjul

Fotstöd



Höj och sänkbart
Fast
Vikbart

Tippskydd

Till Micro

Camberaxlar

2, 4, 8, 10, 12, 14 grader camber axlar

Sitsväska

Dynor finns i
en stor mängd
bredder och
standard tjocklekar.

Mountainbike 24” Micro 18” 20” Ekerskydd Drivringar 
Titan/PRC/Polymer 
kompakt/Geléplas-
tad/Maxgrepp tunn 
och grov.

Armkrok

Bambino

Nackdyna

StandardSpox

Standard

Körbåge

Länkhjul

Körhandtag Dynor

Verktygssats

Tetra Quick Release



Panthera AB 
Gunnebogatan 26
163 53 Spånga Sweden

Tel: +46 (8) 761 50 40  Fax: +46 (8) 621 08 10  E-post: panthera@panthera.se  Hemsida: www.panthera.se
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