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XXL

PRODUKTER FRA AAT
Særlige udfordringer kræver
usædvanlige løsninger.
Dette er især tilfældet, når personer med høj vægt skal have
større mobilitet og fleksibilitet.
Det er nødvendigt med gennemtænkte og sikre hjælpemidler,
som er udviklet og konstrueret specielt til denne målgruppe.
Fleksible, stabile hjælpemidler, som desuden skal være lette
at betjene.
Disse udfordringer tager XXL-produktlinjen fra AAT op og gør
det muligt for alle berørte parter – patienter og ledsagere – at
opnå en høj grad af fysisk aflastning og ny mobilitet.
XXL-produkterne fra AAT er hjælpemidler, som skal betragtes
som specialudstyr.

CR23

Den stærke blandt trappetjenerne

HJÆLPEMOTORER
HJÆLPEMOTORER

Den kraftfulde hjælpemotor

TRAPPETJENERE

Den lette navmotor til kørestolen

Tekniske data
Tilladt totalvægt

250 kg (1) (person, kørestol, SOLO+)

Maks. personvægt

200 kg

Mulige hjulstørrelser

24“

Hastighed
frem | tilbage

kan reguleres
6 km/t | 3 km/t

Rækkevidde med en batteri-opladning op til 15 km(2)
(Med tilladt totalvægt)
Bremse-/stigeevne

op til 20 %(3)

Genopladelige batterier

28,8 V / 16 Ah

Jævnstrømsmotorer

2 x 28,8 V / 150 W

Vægt drivhjul

hver 9,0 kg

Vægt batteripakke

4,2 kg

Vægt betjeningsenhed

0,4 kg

Vægt batteritaske

0,2 kg

Vægt grænseflade

0,1 kg

Totalvægt

22,9 kg

(1) Overhold den maksimale belastning iht. angivelserne fra producenten af kørestolen.
(2) Rækkevidden afhænger bl.a. af den transporterede persons vægt, underlaget,
terrænprofilen, omgivelsestemperaturen osv.
(3) Ved en samlet personvægt på 120 kg! Bremse-/stigeevne afhænger desuden af
underlaget, terrænprofilen, omgivelsestemperaturen osv.

SOLO+
Den stærke navmotor
At give bariatriske personer en let og fleksible el-kørestol er
slet ikke nogen enkel sag. For disse mennesker er mobilitet
blot et fatamorgana. Med udviklingen af SOLO+ har vi fundet
en løsning, der tager højde for denne omstændighed.
SOLO+’s meget enkle omstillingskoncept gør så let som
ingenting din manuelle kørestol til en handy el-kørestol. De
stærke motorer, der driver SOLO+, sørger for en høj grad af
mobilitet.
ALPHA-konceptet sætter nye standarder med topmoderne
motorer kombineret med den nyudviklede batteripakke med
litium/ion-teknik.

Overbevisende fordele
 Batteriets rækkevidde op til 15 km
 Maks. tilladt totalvægt på 250 kg
(person, kørestol, SOLO+)
 Drivhjul uden stikaksler

NAVMOTORER

Tekniske data
Tilladt totalvægt

300 kg (1) (person, kørestol, v-max+)

Montering mulig fra

sædebredde 60 cm

Hastighed
Frem | tilbage

kan reguleres
5,5 km/t | 3 km/t

Rækkevidde med en batteri-opladning op til 22 km(2)
Bremse-/stigeevne

op til 12 %(3)

Højde | bredde | dybde (cm)

27,5 | 61,5 | 18,5 cm

Genopladelige batterier

2 x 12 V / 22 Ah

Jævnstrømsmotor

24 V / 419 W

Vægt batteripakke

14,3 kg

Vægt batteritaske

0,2 kg

Vægt motorenhed

13,5 kg (uden batteripakke)

Totalvægt

28,6 kg

(1) Overhold den maksimale belastning iht. angivelserne fra kørestolens producent.
(2) Rækkevidden afhænger bl.a. af den transporterede persons vægt, underlaget,
terrænprofilen, omgivelsestemperaturen osv.
(3) Bremse-/stigeevnen afhænger bl.a. af underlaget, terrænprofilen,
omgivelsestemperaturen etc.

Den kraftfulde hjælpemotor
Netop ved plejen af bariatriske personer spiller mobilitet en
vigtig rolle. Ofte er det kun muligt at foretage en kort gåtur,
da ledsageren hurtigt når sine fysiske grænser.
Hjælpemotoren v-max+ giver her en målrettet aflastning.
v-max+ gør det lettere at køre på stigninger, og ved
hældninger bremser enheden automatisk med. Ledsageren
opnår hermed mere sikkerhed, og længere udflugter er igen
mulige i kraft af det stærke drev.

Overbevisende fordele
 Permanent, effektivt direkte drev på baghjulene
 Maks. tilladt totalvægt på 300 kg
(person, kørestol, v-max+)
 Kørsel på ramper og skinner muligt

HJÆLPEMOTORER

CR23

Tekniske data
Tilladt totalvægt

268 kg

Maks. personvægt

230 kg

Klatrehastighed

7 — 19 trin pr. minut(1)
(kan reguleres kontinuerligt)

Rækkevidde med en batteri-opladning ca. 300 trin(1)
Maks. trappetrinshøjde (udvidet)

210 mm | 225 mm

Bredde

496 mm

Dybde (ud- | sammenklappet fodstøtte)

1000 | 864 mm

Højde min. | maks.

1302 | 1650 mm

Genopladelige batterier

2 x 12 V / 5 Ah

Jævnstrømsmotor

24 V / 275 W

Vægt motorenhed

33,5 kg

Vægt batteripakke

4,2 kg

Totalvægt

37,7 kg

(1) Når ComfortStep er aktiveret, nedsættes klatrehastigheden samt rækkevidden.

CR23

CR23
Den stærke blandt trappetjenerne
Trapper udgør en barriere, som er svær at overvinde for
gangbesværede mennesker. Trappetjeneren CR23 hjælper
dig med at være mobil når- og hvor som helst. Ikke kun
derhjemme, men også udenfor hjemmet.
CR23, der er udstyret med et sammenklappeligt, integreret
sæde, kan med få håndgreb klappes sammen, og kan i
kraft af sin kompakte størrelse uden problemer opbevares i
bagagerummet på et køretøj.
CR23 er lavet til transport af personer på op til 230 kg.

Overbevisende fordele
 Kan klappes sammen, dermed pladsbesparende
 ComfortStep giver en behagelig følelse ved kørsel
 Kan anvendes på stort set alle trapper –
selv på trange vindeltrapper

TRAPPETJENERE

ComfortStep
Kombinationen af en behagelig kørefølelse og
komfortabel klatring
ComfortStep er udviklet til trappetjener-serierne c-max og
CR23 og revolutionerer den hidtil kendte klatrekinematik
for disse trappetjenere.
For den transporterede person er dette tydeligt ved hjælp af
særligt komfortabel og rystelsessvag klatring.
ComfortStep er standardudstyr hos enhver c-max og CR23
trappetjener og arbejder både i enkelttrinmodus og i varig
klatremodus.
Med en yderligere funktion kan ComfortStep tilpasse sig
trinvist til forskellige trappetrinshøjder. Dermed er en nem
og individuel tilpasning til din trappesituation muligt.

Overbevisende fordele
 Behagelig og komfortabel klatrefølelse
 Individuelt tilpasningsegnet til
trappetrinshøjder
 Fås både i enkelttrinmodus og i varig
klatremodus
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Jeg er interesseret i en gratis og uforpligtende demonstration

Send mig venligst mere information vedrørende følgende produkt …

KINCO CORP. ApS
Overgårdvej 4, Naur
DK-7500 Holstebro

Husk
frimærke

Fremtidsorienteret med innovativ teknik
— hjælpemidlerne fra AAT overrasker
positivt hele vejen igennem
Vores mål hos AAT er at skabe mere mobilitet og uafhængighed med
intelligente løsninger. Vores produkter er fremstillet helt efter denne
filosofi og indeholder al vores viden og indsamlede erfaringer fra
mange års udvikling af opstigningshjælpemidler og drivsystemer til
kørestole.
Endvidere er AAT certificeret efter DIN EN
ISO 9001:2008 og EN ISO 13485:2012 +
AC:2012.

Produkterne fra AAT er i overensstemmelse med
EF-direktiv 2006/42/EF, 2007/47/EF og 93/42/EF.

Der forbeholdes ret til tekniske ændringer
med henblik på forbedringer.
Facebook
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Denne brochure kan ses med større skriftstørrelse på www.aat-online.de. Derudover finder
du på hjemmesiden produktspecifikke betjeningsvejledninger med yderligere tekniske
oplysninger og anvisninger.

