Active Kimba SL

Hovedstøtte og pelotter,
tilbehør

Rygregulering og sædekip

Affjedret
Transportmål

- Komfortabel og fleksibel

Active Kimba SL skåner mod stød fra ujævnt underlag.
Affjedringen i stellet kan indstilles efter barnets vægt.
Der skiftes mellem aktiv- og hvilestilling med det let tilgængelige håndgreb. Sædedelen kan hurtigt og let afmonteres fra
understellet og sædet kan frit vendes med eller mod kørselsretningen.
Trinløs indstilling af sædedybde, sædebredde, ryghøjde og
underbenslængde.
For at opnå optimal siddestilling og aflastning tilbydes et bredt
udvalg af forskellige kropsstøtter og bespændingsmuligheder.
Active Kimba SL forbinder høj anvendelighed med fremragende
design, og med sine 15 kg er den en ægte letvægter.
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Flere farver !
Stel med attraktivt design

Greb for hvilestilling

Grøn

Blå

Grå bund med
farvede polstringer

Active Kimba SL i detaljer
Stel

Multifunktions sædedel
·
·
·
·

Vinkeljusterbr fodplade

Forbehold for tekniske ændringer

Tekniske data

·
·
·
·
·

Str. 1 Faste eller svingbare forhjul
Str. 2 Svingbare forhjul
Affjedring indstillelig i 3 niveauer
Attraktivt design med blandt andet
Oversize Aluminium rør
Sædekip indstilleligt fra skubbebøjlen
Kompakt og sikker transportfældning
Højdeindstillelig ergonomisk skubbebøjle
Sammenklappelig indkøbstaske
Bremsestang bremser på begge hjul
samtidigt

Str. 1: 1-6 år

Str. 2: 4-10 år

HMI nr. 45940

HMI nr. 45941

Stel str. 1

Stel str. 2

Højde på skubbehåndtag

76-114 cm

76-114 cm

Bredde

60/63 cm

72 cm

·
·
·
·
·
·
·

Trinløs indstilling af sædedybde,
sædebredde, ryghøjde og underbenslængde
Sidestøtter og indstillelige hoftepelotter
Sædekip, ryghældning og knævinkel indstilles uafhængigt af hinanden
Fodstøtte med anatomisk placeret knævinkel
Vinkeljusterbar fodplade
Sædedelen vendes let med eller mod kørselsretningen med et håndtag
Omfangsrig tilbehørsserie, f.eks.
hovedstøtte, kropsstøtter, diverse
bespændinger, køreposer, regnslag mv.

Sædeenhed str. 1

str. 2

Sædedybde			

19-31 cm

24-40 cm

Sædebredde			

20-30 cm

26-35 cm

Underbenslængde			

19-31 cm

20-37 cm

Ryghøjde			

46-66 cm

56-70 cm

Rygvinkling 			

0°til+90°

0°til+90°

Hjuldiameter for og bag

25/25, 18/25 cm

18/25 cm

Sædekip

-35°til+35°

-35°til+35°

Max belastning

50 kg

50 kg

35 kg

35 kg

Vægt

8/8,6 kg

9 kg

7 kg

8,8 kg

Transportmål(LxBxH) cm

86x60x32/84x60x36

86x72x33

72x40x22

82x44x27

Active Kimba-02/2007-220507

Fodbremse med hel strang.
Patentanmeldt affjedring.

Orange

