
Vogn 

AxioM

Axiom er en serie vogner utviklet for funksjonshemmede barn og unge.
Vognene har gode trilleegenskaper, er enkle å manøvrere og svært enkle å slå 
sammen. De har en fast seteplate som gir et godt utgangspunkt for å tilpasse en god 
sittestilling. Det unike 5-punktbeltet er enkelt å stramme når brukeren sitter i vognen, 
og gjør at brukeren sitter trygt og godt. 



Axiom

Tekniske spesifikAsjoner       Axiom 1,5 Axiom 2 Axiom 3 Axiom 4
Brukervekt 45 kg 68 kg 90 kg 113 kg
Setebredde 38 cm 38 cm 46 cm 53 cm
Setedybde 30 cm 38 cm 38 cm 46 cm
Rygghøyde 71 cm 71 cm 79 cm 84 cm
Legglengde 33-51 cm 38-56 cm 38-56 cm 40-58 cm
Ryggvinkel regulering 18° 18° 18° 18°
Lengde 155 cm 155 cm 155 cm 155 cm
Bredde 61 cm 61 cm 69 cm 76 cm
Høyde 109 cm 109 cm 109 cm 112 cm
Vekt 13,5 kg 13,5 kg 14,4 kg 16 kg
Dimensjoner sammenslått uten hjul 114x48x43cm 114x48x43 cm 114x56x43 cm 114x56x43 cm
Dimensjoner sammenslått med hjul 132x61x48 cm 132x61x48 cm 132x69x48 cm 132x69x48 cm

Axiom vognene leveres standard med:

• Fast plate i sete og rygg
• Unikt 5-punktsbelte
• Høyde- og vinkelregulerbar kjørebøyle
• Høyde- og vinkelregulerbar fotstøtte
• Nedfellbar rygg
• 16” hjul som er enkle å ta av for transport
• Håndbrems på forhjulet med parkeringsknapp
• Sammenkoblet parkeringsbrems på bakhjulene
• Flere oppbevaringslommer
• Håndrem for ekstra sikkerhet

• Bobleformet solkalesje som kan skyves helt fram  
 og helt tilbake
• Vindu i solkalesjen
• Ekstra solnett foran på solskjermen som kan     
 brettes ut ved behov
• Ventilasjonsvinduer med netting på begge sider av  
 solskjermen
• Trekk kan enkelt tas av og vaskes
• Lysreflekterende stoff og kantbånd
• Lettvektsramme
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