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TUMLE vagnen tillåter positionering och transport i vilolägen för barn och vuxna 
med svår funktionsnedsättning. Vagnen används inom- och utomhus och kan 
anpassas i mått och funktion för både brukare och vårdare. Rätt arbetshöjd i 
varje moment är lätt att ställa in. Brukaren placeras utan tunga lyft i lämplig höjd 
inför överflyttning till säng eller rullstol. Högsta arbetshöjd över golv är cirka 85 
cm. Max brukarvikt 100 kg. Höjdinställningen sker elektriskt och manövreringen 
kontrolleras från en handkontroll.

Positionering-vila-transport

vagnen 6900
2015

TUMLE



Art nr  6900 avser komplett vagn exklusive TUMLE kuddar ( se separat broschyr )
Längd utan fotstöd 1360 - 1610 mm ( 1130 - 1380 mm utan körhandtag )
Längd med fotstöd +450 mm
Bredd 685 mm
Vikt 61kg
Korgens längd vid korgens botten 1020 - 1270 mm (inställbar i 3 steg)
Korgens bredd vid korgens botten 590 mm
Underbensstödets mått invändigt Dj 370 x B 450 mm
Underbenstödet kan vinkelinställas + 3° till -30°
Underbenstödet inställbart 100 mm nedåt 
Maximal brukarvikt 100 kg oavsett antal kuddar vars vikt är försumbar
Bakhjul med trumbroms Ø 300 x 42 mm polyuretan
Avstånd mellan fram- och bakhjul (hjulbas) 630 mm mellan hjulinfästningar
Framhjul länklhjul Ø 200 x 45 mm polyuretan
Korgens högsta höjd över golv 650 mm ( med TUMLE båten + ca. 10 cm )
Korgens lägsta höjd 415 mm ( med TUMLE båten + ca. 10 cm )
Handtagshöjd 860 alt. 960 mm
Maximal ryggstödslutning 45˚
Framkant sitsen kan vinklas 18° via 3 lägen med intervall 6°.
Elektrisk manövrering från LINAK 

Produktinformation

TUMLE vagnens övre del är formad 
som en korg i vilken TUMLE båten 
passar. Korgen går att förlänga 250 
mm i två steg. Den är delad i en 
ryggdel och en sätesdel. Ryggdelen 
kan vinklas 45 grader. Det sker elek-
triskt från samma handkontroll som 
reglerar sitthöjden. Sätesdelen kan 
vinklas manuellt 18 grader i tre steg.
Underben och fötter vilar på ett un-
derbensstöd. Stödet går att justera 
elektriskt i vinkel mot korgen. Detta 
sker från handkontrollen. Stödet kan 
ställas in för rätt underbenslängd 
och är också möjligt att koppla loss. 
Körhandtaget kan ställas in i två al-
ternativa höjder. Vi rekommenderar 
att säkerhetsbandet alltid används 
när möjlighet ges. 
Det är inte tillåtet att färdas i TUMLE 
vagnen under transport i bil eller 
buss.

Test ge-
nomförd vid 
Hjaelpemid-
delinstitut-
tet Danmark
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URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
Tel: 08-7029774, Fax 08-6402957, e-post:order@uriform.se

www.tumle.uriform.se
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