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Enhandsdrift med quick release

Demontera drivhjulen och lägg rullstolen 
upp och ner för att komma åt bakaxeln.
Enhandsdrift med QR monteras tillsam-
mans med den gamla standard bakaxeln, 
och är stolen utrustad med Carbon bak-
axeln så behöver man byta ut den mot 
den gamla standard bakaxeln.

Byt ut det inre och yttre hjulfästet (1) mot 
de specialgjorda för QR. (art.nr. 3300015 
resp. 3300014) Fästet med den djupa 
urfräsningen är det inre. 
Montera distansen (2) art.nr. 3300055 på 
drivhjulsaxelfästet (3) , 2st / sida på Bam-
bino 3 och 1st / sida för övriga rullstolar, 
och för sen in axelfästet i hjulfästet (1).
Montera muttern (4) på axelfästet. Rikta 
låssprinten på axelfästet (3) rakt bakåt, 
som bilden visar, och drag åt muttern för 
hand, Justera in bakaxeln till önskat läge 
och se till att måttet (5) blir lika på båda 
sidor. Drag åt mutter (4) ordentligt med en 
25 mm nyckel.
Se sista sidan för info om olika hjulfästen.

Montera drivhjulet med drivringar (6) på 
den sida som är aktuell för brukaren.
För in drivhjulsaxeln i drivhjulsaxelfästet 
samtidigt som låssprinten (7) dras rakt 
ut. Kontrollera att axeln är helt inskjuten i 
botten.
Gör likadant med det andra hjulet.
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Artikelnummer för enhandsdrift med QR:
Består av 2st drivhjul med axelfästen och med 2st drivringar på ena drivhjulet

art.nr. 1101520 Drivhjul 20” enhandsdrift med QR med aluminium-ring par komplett
art.nr. 1101530 Drivhjul 20” enhandsdrift med QR med friktions-ring par komplett
art.nr. 1101522 Drivhjul 22” enhandsdrift med QR med aluminium-ring par komplett
art.nr. 1101532 Drivhjul 22” enhandsdrift med QR med friktions-ring par komplett
art.nr. 1101524 Drivhjul 24” enhandsdrift med QR med aluminium-ring par komplett
art.nr. 1101534 Drivhjul 24” enhandsdrift med QR med friktions-ring par komplett
art.nr. 1101526 Drivhjul 26” enhandsdrift med QR med aluminium-ring par komplett
art.nr. 1101536 Drivhjul 26” enhandsdrift med QR med friktions-ring par komplett

Artikelnummer för den gamla standardbakaxeln:

art.nr. 3300029 Bakaxel kpl 27 för enhandsdrift (stolsbredd 27)
art.nr. 3300032 Bakaxel kpl 30 för enhandsdrift (stolsbredd 30)
art.nr. 3300035 Bakaxel kpl 33 för enhandsdrift (stolsbredd 33)
art.nr. 3300038 Bakaxel kpl 36 för enhandsdrift (stolsbredd 36)
art.nr. 3300041 Bakaxel kpl 39 för vårdarbroms (stolsbredd 39)
art.nr. 3300044 Bakaxel kpl 42 för enhandsdrift (stolsbredd 42)
art.nr. 3300047 Bakaxel kpl 45 för enhandsdrift (stolsbredd 45)
art.nr. 3300052 Bakaxel kpl 50 för enhandsdrift (stolsbredd 50)

Artikelnummer för drivaxel:

art.nr. 1100360 Drivaxel enhandsdrift konisk 195-235/27      (stolsbredd 27)
art.nr. 1100361 Drivaxel enhandsdrift konisk 220-275/30-33 (stolsbredd 30-33)
art.nr. 1100362 Drivaxel enhandsdrift konisk 255-315/33-36 (stolsbredd 33-36)
art.nr. 1100363 Drivaxel enhandsdrift konisk 295-370/39-42 (stolsbredd 39-42)
art.nr. 1100364 Drivaxel enhandsdrift konisk 350-460/42-50 (stolsbredd 45-50)

Vrid på låssprinten och kontrollera att den 
åker helt in och låser fast drivhjulet. Kon-
trollera på båda sidorna. OBS! Viktigt !

Passa in drivaxelns (8) ena ände på ena 
hjulaxeln (9) och pressa ihop den fjäd-
rande drivaxeln så att den kan passas in 
på den andra hjulaxeln.
Testa genom att dra i den mindre driv-
ringen för att se om den driver det andra 
drivhjulet.

Delar som behövs till en komplett enhandsdrift.
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Skillnad mellan hjulfäste för enhandsbroms resp. vårdarbroms

För att kunna se skillnad mellan de olika fästena när de ligger på hyllan så har vi gjort detta informationsblad. Till vårdarbroms och 
enhandsdrift så används den äldre standardbakaxeln och till den används olika hjulfästen beroende på vilken av dessa man mon-
terar på rullstolen. Till vårdarbromsen används inre hjulfäste med art.nr. 3300010 och yttre med art.nr. 3300004. Till enhandsdrift 
används inre hjulfäste med art.nr. 3300014 och yttre med art.nr. 3300015. Enklaste sättet att se vilket hjulfäste du har är att ta ett 
skjutmått och mäta nedre hålets diameter (se rödmarkerat på CAD-bild)

art.nr. 3300010      
Hjulfäste inner 
vårdarbroms

art.nr. 3300014      
Hjulfäste ytter 
enhandsdrift

art.nr. 3300015      
Hjulfäste inner 
enhandsdrift

CAD                                             Ritning                                        Framsida                                             Baksida     

CAD                                             Ritning                                        Framsida                                             Baksida     

CAD                                             Ritning                                        Framsida                                             Baksida     

art.nr. 3300004     
Hjulfäste ýtter 
vårdarbroms

                                                      Ritning                                        Framsida                                             Baksida     

https://www.panthera.se/webpages/tillbehor_vardarbroms.html
https://www.panthera.se/webpages/delar_drivhjul_enhand.html
https://www.panthera.se/webpages/delar_bakaxel_aluminium.html

