
Bariatri
Kørestole, puder og stole

Positioneringsløsninger til svært overvægtige  
alle døgnets timer



XXL-Rehab Minimaxx kørestol
Sammenklappelig kørestol specielt udviklet til bariatriske brugere

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere.

Idé og konstruktion 

Vores mål med XXL-Rehab Minimaxx var at designe en stol med 

meget lav egenvægt og stor vægtkapacitet. Samtidig skulle den 

være let at manøvrere og selvfølgelig sammenklappelig.

Vi har anvendt en rør-teknologi med lette rør, der også anven-

des til MTB cykler og landevejscykler. Derfor vejer XXL-Rehab 

Minimaxx kørestolen kun ca. 9% af dens egen vægtkapacitet. 

For- og baghjulenes placering bevirker, at stolen er let at køre, 

og baghjulene bærer størstedelen af brugerens vægt, hvilket 

gør det meget nemmere for brugeren at skubbe stolen.

Desuden sidder forhjulene længere fremme end på standard 

stole, hvilket forhindrer stolen i at tippe.

Den lave sædehøjde gør det nemt at få adgang til stolen og 

samtidig drive stolen frem.

De højdejusterbare skubbehåndtag er designet, så hjælperen 

nemt kan bruge sin krop til at dreje og skubbe stolen. De pol-

strede håndtag har en vinkel, som lægger mindst muligt pres på 

håndled og skuldre.

Foldemekanisme

XXL-Rehab Minimaxx kørestolen er let at klappe sammen og 

transportere. Foldemekanismen er nem at aktivere og giver 

samtidig stor støtte til sædet. Foldemekanismens design gør 

stolen stiv, og når stolen er foldet ud, er den også langt mere 

stabil end andre sammenklappelige stole. De meget lange arm-

læn gør det nemt for brugeren at komme ind og ud af stolen.

Skivebremser

XXL-Rehab Minimaxx kan også leveres med skivebremser, så 

der kun skal få kræfter til at bremse stolen - selv med fuld last. 

På skivebremserne er der også tilføjet en parkeringsbremse, og 

stolen har som standard også hjullås. 

Armlæn

Ud over de aftagelige standard armlæn kan XXL-Rehab Mini-

maxx også monteres med sports armlæn.

Fodstøtter

Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og er 

endvidere indstillelige i både højden og bredden. Fødstøtterne 

kan derfor tilpasses brugere med forskellig benstilling. 

- Sammenklappelig
- Stærk konstruktion
- Flere bredder
- Justerbar stropryg
- Skivebremser som 
tilvalg

- Højde- og breddeind-
stillelige fodstøtter

- Flere typer armlæn

MAX 325 kg

Produkt video
Scan koden og se  
produktet i brug

Sammenklappet

Standard armlæn Sports armlæn

Sports armlæn set fra siden
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XXL-Rehab Minimaxx kørestol 
Specifikationer
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Model

Sædebredde 
cm

Sædedybde 
cm

Varenummer HMI

XXL-Rehab Minimaxx Standard inklusive fodstøtter 56 46 0100-056-000 54891

XXL-Rehab Minimaxx Standard inklusive fodstøtter 61 46 0100-061-000 53978

XXL-Rehab Minimaxx Standard inklusive fodstøtter 66 46 0100-066-000 54788

XXL-Rehab Minimaxx Standard inklusive fodstøtter 71 46 0100-071-000 54789

XXL-Rehab Minimaxx med skivebremser inklusive fodstøtter 56 46 0109-056-000 54891

XXL-Rehab Minimaxx med skivebremser inklusive fodstøtter 61 46 0109-061-000 53978

XXL-Rehab Minimaxx med skivebremser inklusive fodstøtter 66 46 0109-066-000 54788

XXL-Rehab Minimaxx med skivebremser inklusive fodstøtter 71 46 0109-071-000 54789

Tilbehør

Sports armlæn sæt 0100-999-006

Bord universal                      0100-999-001

Iltflaskeholder Ø10 cm og dropstativ 0100-999-020

Fodstøtte standard justerbar højre 0100-999-010

Fodstøtte standard justerbar venstre 0100-999-011

XXL-Rehab Minimaxx kørestol

Brugervægt max. 325 kg

Total bredde 80 / 85 / 90 / 95 cm

Total bredde foldet 41 cm

Total højde uden skubbehåndtag 103 cm

Total højde med skubbehåndtag,  
laveste position

110 cm

Total længde uden fodstøtter 70 cm

Sædebredde 56 / 61 / 66 / 71 cm

Sædedybde 46 cm

Sædehøjde 43 cm

Ryghøjde 51 cm

Armlæn svingbare og aftagelige Ja

Fodstøtter højdejusterbare Ja

Fodstøtter svingbare og aftagelige Ja

Vægt Ca. 27 kg

Betjening Manuel

Brandhæmmende betræk Ja

Farve betræk Sort

Farve stel Sølvmetallic

Skubbehåndtag højdejusterbare Ja

Drivhjul quick release Ja

Balancepunkt indstilleligt Ja

Sammenklappelig Ja

Fast sæde Ja

Stel Pulverlakeret krom molybdæn stål

Drivhjul 24” alu med massive PU dæk

Svinghjul 125 mm nylon med PU

Sæde/ryg Polyester/nylon

Armlæn Polyuretan

Fodplader Rustfrit stål med gummibelægning

ISO - klassifikation ISO 12 22 03 - 08

Anvendes med 
fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Hospitaler.
- Plejeboliger. 
- Hjemmet.

Hjælperbetjent  
håndbremse

Bord

Iltflaskeholder med 
dropstativ

Skivebremse

Sports armlæn
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XXL-Rehab Minimaxx Push kørestol
Med hjælpemotor

Stærk og funktionel kørestol med hjælpemotor specielt udviklet til bariatriske brugere.

Hjælpemotor 

XXL-Rehab Minimaxx med hjælpemotor og skivebremser er en 

stærk kørestol, der hjælper plejepersonalet med at køre stolen 

uden nogen anstrengelser. Nu er det nemt at hjælpe en baria-

trisk patient omkring. XXL-Rehab Minimaxx med hjælpemotor 

medvirker til, at plejeper sonalet kan undgå ømme skuldre og 

belastning på håndleddene.

Selv på skrå underlag med stigninger på op til 5% er det nemt 

at komme over toppen. Ned ad bakke yder skivebremsesyste-

met stor grad af sikkerhed. Hvis der er behov for en øjeblikkelig 

standsning, skal håndtaget bare trækkes, og kørestolen stopper 

med det samme.

Betjening

Hjælpemotoren er nem at betjene. Kontrolpanelet er placeret 

på håndtaget og har Drive/Kør og Reverse/Bak funktioner samt 

hastighedsregulering på 1-5 km/t.

Konstruktion 

Hvad angår konstruktionen af kørestolen var STW (Stiffness To 

Weight) vores mål. Vi har anvendt en rør-teknologi med lette 

rør, der også bruges på MTB cykler og landevejscykler.

XXL-Rehab Minimaxx kørestol vejer derfor kun ca. 9% af dens 

vægtkapacitet og er stadig nem at køre.

Desuden sidder forhjulene længere fremme end på standard 

stole. Dette forhindrer stolen i at tippe. De meget lange armlæn 

gør det nemt for brugeren at komme ind og ud af stolen, og 

den lave sædehøjde gør det nemt at få adgang til stolen.

Armlæn

Ud over de aftagelige standard armlæn kan XXL-Rehab  

Minimaxx også monteres med sports armlæn.

Fodstøtter

Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og er 

endvidere indstillelige i både højden og bredden. Fødstøtterne 

kan derfor tilpasses brugere med forskellig benstilling. 

- Hjælpemotor
- Stærk konstruktion
- Flere bredder
- Justerbar stropryg
- Skivebremser er  
inklusive

- Højde- og breddeind-
stillelige fodstøtter

- Flere typer armlæn

MAX 325 kg

Standard armlæn Sports armlæn

Sports armlæn set fra siden

Hjælpemotor
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XXL-Rehab Minimaxx Push kørestol 
Specifikationer
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Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere. 
- Hospitaler.
- Plejeboliger. 
- Hjemmet.

Hjælperbetjent  
håndbremse

Bord Iltflaskeholder med 
dropstativ

Skivebremse Sports armlæn

Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter 56 46 0110-056-000 62394

XXL-Rehab Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter 61 46 0110-061-000 64996

XXL-Rehab Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter 66 46 0110-066-000 64998

XXL-Rehab Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter 71 46 0110-071-000 64999

Tilbehør

Sports armlæn sæt 0100-999-006

Bord universal                      0100-999-001

Iltflaskeholder Ø10 cm og dropstativ 0100-999-020

Fodstøtte standard justerbar højre 0100-999-010

Fodstøtte standard justerbar venstre 0100-999-011

XXL-Rehab Minimaxx Push kørestol

Brugervægt max. 325 kg

Total bredde 80 / 85 / 90 / 95 cm

Total højde uden skubbehåndtag 103 cm

Total højde med skubbehåndtag,  
laveste position

110 cm

Total længde uden fodstøtter 70 cm

Sædebredde 56 / 61 / 66 / 71 cm

Sædedybde 46 cm

Sædehøjde 43 cm

Ryghøjde 51 cm

Armlæn svingbare og aftagelige Ja

Fodstøtter højdejusterbare Ja

Fodstøtter svingbare og aftagelige Ja

Vægt Ca. 27 kg

Vægt hjælpemotor 23 kg

Vægt batteri 9 kg

Betjening Manuel

Brandhæmmende betræk Ja

Farve betræk Sort

Farve stel Sølvmetallic

Skubbehåndtag højdejusterbare Ja

Drivhjul quick release Ja

Balancepunkt indstilleligt Ja

Sammenklappelig Ja

Fast sæde Ja

Rækkevidde pr. opladning                   4,5 km

Hastighed max.                               5 km/t

Stigeevne           5°

Forcerer forhindringer på max. 4 cm

Stel Pulverlakeret krom molybdæn stål

Drivhjul  24” alu med massive PU dæk

Svinghjul 125 mm nylon/PU

Sæde/ryg Polyester/nylon

Armlæn Polyuretan

Fodplader Rustfrit stål med gummibelægning

Motor 24V 450W 4,5 amp.

Batterikapacitet 2 stk. 12V 12Ah 

Lader Off-board, 1,8 amp.

Hjul på motorenhed 50 mm x 200 mm (massive dæk) x 2

ISO - klassifikation ISO 12 23 12 - 02
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XXL-Rehab Eclipse kørestol
Stærk og funktionel kørestol specielt udviklet til bariatriske brugere op til 270 kg

XXL-Rehab Eclipse er en enestående manuel kørestol, hvis konstruktion og indstillingsmuligheder  

er unikke for den bariatriske brugers behov og kropsbygning. 

Konstruktion

XXL-Rehab Eclipse er en manuel fastramme kørestol, som er 

opbygget med en ultrastærk  stålramme, som giver maksimal 

styrke, stivhed og lang holdbarhed. Den er designet, så den 

største del af brugerens vægt hviler på baghjulene. Dækkene 

er specielt fremstillet og er ekstra hårde og massive, hvilket 

gør fremdrift og styring utrolig let. De fremskudte forhjul har 

anti-tip funktion, og gør det muligt for brugeren at komme ind 

og ud af kørestolen uden risiko for at vælte. Sædebunden er 

stærk og massiv, og giver brugeren mulighed for et godt afsæt 

fra stolen.

Kan ”vokse” med opgaven

XXL-Rehab Eclipse kan blive større eller mindre i sædebredden 

med montering af Eclipse Grow-kit og kan derfor følge bruge-

ren ved vægtøgning eller vægttab. Denne ombygningsmulig-

hed giver stolen god genbrugsværdi, da den derved også kan 

ombygges til en anden bruger. Stolen kan også forstærkes til 

en brugervægt op til 450 kg. Til det formål kan stolen leveres 

med stærke, hjælperbetjente skivebremser.

 

Tilpasningsmuligheder 

XXL-Rehab Eclipse kan monteres med forskellige løsninger, 

hvad angår rygsystemer for at tilgodese de forskellige krops-

formers behov. Bælteryggen er konstrueret, således at brugere 

med en fremspringende bagdel får god lændestøtte - et over-

set problem, der sjældent imødekommes i andre stole. 

Den har justerbar sædedybde, sædehøjde og sædevinkel, 

hvilket giver store tilpasningsmuligheder til den enkelte bruger. 

Eclipse leveres som standard med swing-away fodstøtter, men 

kan også leveres med eleverbare benstøtter med lægpuder.

Armlænene leveres i 2 modeller; en standard og en forlænget 

udgave. De forlængede armlæn gør det nemmere for selv-

hjulpne brugere at sætte sig og rejse sig fra stolen. 

Alle disse indstillingsmuligheder imødekommer behovene fra 

forskellige bariatriske kropstyper, og giver brugeren en mulig-

hed for selv aktivt at fremdrive stolen, at komme ind og ud af 

stolen og måske også gå stolen frem.

XXL-Rehab Eclipse kan anvendes med forskellige typer sæde-

puder. 

MAX 270 kg / MAX 450 kg

- Stærk konstruktion
- Flere bredder
- Forskellige typer rygge
- Mulighed for 30° hydraulisk 
nedfældbar ryg

- Skivebremser som tilvalg
- Flere typer fodstøtter
- Flere typer armlæn
- Brugervægt op til 270 kg
- Kan forstærkes op til 450 kg
- Muligt at tilpasse stolen efter 
kropsformens ressourcer og 
behov

30° hydraulisk nedfældbar ryg
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XXL-Rehab Eclipse kørestol 
Specifikationer
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Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Eclipse eksklusive standard fodstøtter 50 41-56 0120-050-000 73128 

XXL-Rehab Eclipse eksklusive standard fodstøtter 55 41-56 0120-055-000 73129

XXL-Rehab Eclipse eksklusive standard fodstøtter 58 41-56 0120-058-000 107981

XXL-Rehab Eclipse eksklusive standard fodstøtter 61 41-56 0120-061-000 73130

XXL-Rehab Eclipse eksklusive standard fodstøtter 66 41-56 0120-066-000 73131

XXL-Rehab Eclipse eksklusive standard fodstøtter 72 41-56 0120-072-000 73132

XXL-Rehab Eclipse eksklusive standard fodstøtter 76 41-56 0120-076-000 73133

XXL-Rehab Eclipse eksklusive standard fodstøtter 82 41-56 0120-082-000 73134

XXL-Rehab Eclipse eksklusive standard fodstøtter 92 41-56 0120-092-000 73135

XXL-Rehab Eclipse eksklusive standard fodstøtter 102 41-56 0120-102-000 102184

XXL-Rehab Eclipse eksklusive standard fodstøtter 112 41-56 0120-112-000 73136

Tilbehør Varenummer

Iltflaskeholder  Ø10 cm 0120-999-021

IV holder (dropstativ) 0120-999-020

Nakkestøtte 0121-999-010

Bord universal (til sædebredde 55-72 cm)                  0100-999-001

Skivebremser 0120-999-022

Grow-kit 0120-999-030

Forstærkning til Eclipse til 450 kg brugervægt 0120-999-010

30° hydraulisk nedfældbar ryg 0120-999-032

Rygforlængelse 0120-999-033

Armlæn forlænget højre 0120-999-078

Armlæn forlænget venstre 0120-999-077

Fodstøtte standard swing-away højre 0120-999-008

Fodstøtte standard swing-away venstre 0120-999-009

Benstøtte eleverbar højre 0120-999-006

Benstøtte eleverbar venstre 0120-999-007

Beslag til biltransport 0120-999-065

XXL-Rehab Eclipse kørestol

Brugervægt max. 270 / 450 kg

Total bredde Sædebredde + 18 cm

Total længde uden fodstøtter 87 cm

Sædebredde
50 / 55 / 58 / 61 / 66 / 72 / 76 / 
82 / 92 / 102 / 112 cm

Sædedybde 41-56 cm

Sædehøjde 36-51 cm

Ryglænshøjde 65-75 cm 

Rygvinkel indstillelig Ja

Armlænshøjde indstillelig Ja

Armlæn aftagelige Ja

Fodstøtter højdejusterbare Ja

Fodstøtter opklappelige/aftagelige Ja

Vægt Ca. 30 kg

Betjening Manuel

Brandhæmmende betræk Ja

Farve betræk Sort

Farve stel Rød

Skubbebøjle Ja

Drivhjul quick release Ja

Balancepunkt indstilleligt Ja

Fast sæde Ja

Stel Pulverlakeret stål

Drivhjul 24” massive PU dæk

Svinghjul 125 mm nylon med PU

Sæde/ryg Polyester/nylon

Armlæn Polyuretan

ISO - klassifikation ISO 12 22 03 - 08

Skivebremser

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere. 
- Hospitaler.
- Plejeboliger. 
- Hjemmet.
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XXL-Rehab Eclipse Tilt kørestol
Stærk og funktionel kørestol specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Eclipse Tilt har en tiltfunktion op til 30˚, som sikrer optimal komfort og positionering  

af brugeren, der har brug for mere støtte. Stolen kan nemt tilte med brugere op til 270 kg. 

Konstruktion

XXL-Rehab Eclipse Tilt er en manuel fastramme kørestol med 

tiltmekanisme, som er opbygget med en ultrastærk stålramme, 

som giver maksimal styrke, stivhed og lang holdbarhed. Den er 

designet, så den største del af brugerens vægt hviler på baghju-

lene. Dækkene er specielt fremstillet og er ekstra hårde og mas-

sive, hvilket gør fremdrift og styring utrolig let. De fremskudte 

forhjul har anti-tip funktion, og gør det muligt for brugeren at 

komme ind og ud af kørestolen uden risiko for at stolen tipper. 

Sædebunden er stærk og massiv og giver brugeren mulighed 

for et godt afsæt fra stolen samt en god kropsholdning. 

Tilpasningsmuligheder 

XXL-Rehab Eclipse Tilt har justerbar sædedybde, sædehøjde 

og sædevinkel, hvilket giver store tilpasningsmuligheder til den 

enkelte bruger. 

Armlænene leveres i 2 modeller; en standard og en forlæn-

get udgave, som letter ind- og udstigning af stolen. Alle disse 

indstillingsmuligheder imødekommer behovene fra forskellige 

bariatriske kropstyper og giver brugeren en mulighed for selv 

aktivt at fremdrive stolen, at komme ind og ud af stolen og må-

ske også gå stolen frem.

XXL-Rehab Eclipse Tilt kan anvendes med forskellige typer 

sædepuder. 

MAX 270 kg - 30° tiltfunktion 
- Stærk konstruktion
- Flere bredder
- Justerbar stropryg 
- Flere typer fodstøtter
- Flere typer armlæn
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XXL-Rehab Eclipse Tilt kørestol 
Specifikationer
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Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter 50 41-56 0121-050-000 54758 

XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter 55 41-56 0121-055-000 54760 

XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter 61 41-56 0121-061-000 54761 

XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter 66 41-56 0121-066-000 54763 

XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter 72 41-56 0121-072-000 54764 

XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter 82 41-56 0121-082-000 54765 

Tilbehør Varenummer

Iltflaskeholder Ø10 cm 0120-999-021

IV holder (dropstativ) 0120-999-020

Bord universal (til sædebredde 55-72 cm)                  0100-999-001

Nakkestøtte justerbar 0121-999-010

Rygforlængelse til Eclipse tillæg 0120-999-033

Armlæn forlænget højre 0120-999-078

Armlæn forlænget venstre 0120-999-077

Tilbehør Varenummer

Beslag til biltransport 0120-999-065

Fodstøtte swing-away højre 0120-999-008

Fodstøtte swing-away venstre 0120-999-009

Benstøtte eleverbar højre 0120-999-006

Benstøtte eleverbar venstre 0120-999-007

XXL-Rehab Eclipse Tilt kørestol

Brugervægt max. 270 kg

Total bredde Sædebredde + 25 cm

Total længde uden fodstøtter 87 cm

Sædebredde 50 / 55 / 61 / 66 / 72 / 76 / 82 cm

Sædedybde 41-56 cm

Sædehøjde 41-51 cm

Ryglænshøjde 65-75 cm 

Rygvinkel indstillelig Ja

Armlænshøjde indstillelig 29-34 cm

Armlæn aftagelige Ja

Fodstøtter højdejusterbare Ja

Fodstøtter opklappelige/aftagelige Ja

Vægt Ca. 32 kg

Betjening Manuel

Brandhæmmende betræk Ja

Farve betræk Sort

Farve stel Blå

Skubbebøjle Ja

Drivhjul quick release Ja

Balancepunkt indstilleligt Ja

Fast sæde Ja

Stel Pulverlakeret stål

Drivhjul 24” massive PU dæk

Svinghjul 125 mm nylon med PU

Sæde/ryg Polyester/nylon

Armlæn Polyuretan

ISO – klassifikation ISO 12 22 03 - 08
Fjeder  
støddæmper

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere. 
- Hospitaler.
- Plejeboliger. 
- Hjemmet.

  |  Tlf. +45 7025 2522  |  www.cobirehab.com  9



XXL-Rehab HD elektrisk kørestol
Stærk og funktionel kørestol specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol er det oplagte valg til bariatriske brugere. Kørestolen har både en  

forstærket ramme og kraftige, lydsvage dobbelte motorer, der tilsammen giver en maksimal holdbarhed 

til brugere op til 295 kg.

Uovertrufne køreegenskaber
XXL-Rehab HD elektrisk kørestol er både pålidelig og sikker at 

køre. Centerdrevet giver en uovertruffen manøvredygtighed 

med en minimal venderadius, da stolen drejer om sin egen 

midterakse. Sammen med den lille udvendige bredde, er den 

let at manøvrere omkring både ude i nærområdet og inde i 

egen bolig. De 16” drivhjul, 9” drejehjul og solide fjedre på de 

forreste anti-tip hjul giver tilsammen stor stabilitet. Derudover 

er den udstyret med elektroniske regenerative skivebremser 

og en topfart på 8 km/t. 

Sædesystem
XXL-Rehab HD elektrisk kørestol er konstrueret til stor bruger-

vægt. Kørestolen er udstyret med sædesystemet ”Synergy”, 

der kan indstilles både i sædebredden og i sædedybden, så 

den kan ”vokse med opgaven”. Det er også muligt at indstille 

sædehøjde og sædevinkel manuelt.

Armlænene er højdejusterbare, og der er flere valgmulighe-

der inden for sædepuder, så brugeren kan få den helt rigtige 

aflastning. 

Joystiksbetjening
XXL-Rehab HD elektrisk kørestol er nem at betjene med det 

overskuelige joystick, som er placeret lige ved hånden i højre 

eller venstre side. Joysticket kan også monteres med et ”swing 

away” beslag, så det er muligt at køre stolen helt ind til for 

eksempel et spisebord.

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol kan anvendes med forskellige 

typer sædepuder.  

- Justerbar sædebredde og sædedybde
- Uovertruffen manøvredygtighed
- Minimal venderadius med centerdrevet
- Højdejusterbare armlæn
- Stærke fodstøtter
- Beslag for fastspænding i bil

MAX 295 kg
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XXL-Rehab HD elektrisk kørestol 
Specifikationer

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere, hvor der er  
begrænset plads.
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Sving awaybeslag  
for joystik

Stokke-
holder

Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol med batterier og lader 61-71 30 -55 0500-066-000 62500

Tilbehør

Nakkestøtte 0500-999-010

Fodstøtte justerbar med hælstrop højre 0500-999-020

Fodstøtte justerbar med hælstrop venstre 0500-999-021

Hoftesele justerbar 228 cm 0500-999-030

Stokkeholder til 2 stokke 0500-999-040

Varekurv bagmonteret 0500-999-050

Joysticksbeslag ”sving away” højre 0500-999-060

Joysticksbeslag ”sving away” venstre 0500-999-061

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol

Brugervægt max. 295 kg

Total længde med fodstøtter 130 cm

Total bredde 78 cm

Sædebredde 61-71 cm

Sædedybde 30-55 cm

Sædetilt manuelt bagud 5° 

Bredde mellem armlæn 61-71 cm

Sædehøjde uden sædepude manuel justerbar 46-51 cm

Højde sæde til armlæn Justerbar

Vægt med sæde og batterier Ca. 165 kg 

Frihøjde 10 cm

Armlæn højdejusterbare Ja

Fodstøtter justerbare 36-43,5 cm

Fodstøtter opklappelige Ja

Fodstøtter aftagelige Ja

Fodstøtter højdeindstillelige Ja

Nakkestøtte Ja

Betjening Via joystick

Hastighed max. 8 km/t

Kapacitet op/ned ved fuld opladet batteri Ca. 24 km

Venderadius 131 cm

Ramme Rustfrit stål

Hjul
Drivhjul: 16” luftfyldte 
Drejehjul: 9” massive 
Anti-tip hjul: 8” massive

Strømføring 24V

Batterikapacitet 2 stk. 12V / 72Ah

Lader Off-board, 8 amp.

ISO - klassifikation ISO 12 23 06 - 08

Varekurv
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- Nem indendørs transport
- Nem at desinficere
- Vedligeholdelsesfri
- Store 24” drivhjul med parkeringsbremse
- Robuste armlæn giver optimal brugerstøtte 
 og sikkerhed
- Kurv til ejendele

MAX 325 kg

XXL-Rehab Transporter 
Fast ramme kørestol til transport specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Transporter er designet til nem indendørs transport, for eksempel på hospitaler og  

bariatriske afdelinger. Derudover er den designet til at være vedligeholdelsesfri og nem at desinficere 

i modsætning til normale kørestole.

Stolen er udstyret med en kurv, så brugerens ejendele nemt kan komme med under transit.

Udgangspunktet for designet har været nem adgang, selv-

stændighed og sikkerhed, både for bruger og plejepersonale. 

De 24” store drivhjul gør stolen nemmere og mere retningssta-

bil at køre med for plejepersonalet.

Bred indvendig og smal udvendig
XXL-Rehab Transporter har en sædebredde på 71 cm. Stolen 

er konstrueret med et 5 cm højt PU skumsæde og 7 cm åbning 

mellem sæde og armlæn. Herved opnås, at vævet falder ned 

og ikke breder sig til siderne. Det umulige paradoks: ”bred 

indvendig og smal udvendig” er opnået. 

Robuste fodstøtter
Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og er 

endvidere indstillelige i både højden og i bredden op til et ydre 

mål på 110 cm. Derfor kan brugere med meget fedtvæv på 

indersiden af låret med fordel benytte XXL-Rehab Transporter. 

Fodstøtterne er belagt med PU skum.

Funktionelle armlæn
Grundet vævshæmning kan bariatriske brugere ofte ikke føre 

armene langt nok tilbage til at få fat i almindelige stolearmlæn, 

når de skal sætte sig.

Armlænene på XXL-Rehab Transporter har en længde på 

64 cm og stikker 7 cm frem foran siddefladen. Dette hjælper 

brugeren til at få nemmere fat med hænderne og sætte sig 

sikkert i stolen, til gavn for både plejepersonalet og brugeren. 

Armlænene er endvidere aftagelige og svingbare.

Ryglæn med frigang
Under ryglænet er en frigang ned til sædet på 32 cm, som 

giver mulighed for at lade vævet i glutealregionen stikke lidt 

bagud. Herved opnås støtte i ryggen, og samtidig giver det 

plejepersonalet mulighed for at række ind efter et sejl og hjæl-

pe til med at placere brugeren korrekt.
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XXL-Rehab Transporter 
Specifikationer

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Bariatriske afdelinger.
- Institutioner.
- Hospitaler.
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XXL-Rehab Transporter

Brugervægt max. 325 kg

Sædebredde med standard armlæn 71 cm

Total bredde med standard armlæn 78 cm

Sædedybde 56 cm

Sædehøjde 55 cm

Ryghøjde 32-52 cm

Afstand fra sæde til fodstøtter 40-42-44-46-48 cm

Fodstøtter breddejustérbare  
(total bredden ændres)

58-110 cm

Afstand fra gulv til skubbebøjle 100 cm

Afstand mellem armlæn 54 cm

Ryghøjde 48 cm

Højde på fodstøtter 40-48 cm

Afstand fra gulv til underside af sæde 44,5 cm

Total længde 129 cm

Vægt 30 kg

Hjul Ø125 mm, faste

Drivhjul
24” faste, punkterfrie,  
med parkeringsbremse

Sæde/ryg/armlæn Polyuretan

Ramme
Pulverlakeret krom  
molybdæn stål

Fodstøttebelægning PU skum

ISO - klassifikation ISO 09 12 03

Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Transporter 71 56 0182-071-000 102329
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XXL-Rehab Viscocomfort kørestolspude 
Specielt udviklet til bariatriske brugere

Viscocomfort kørestolspude er specielt udviklet til bariatriske brugere, som har risiko for at 

udvikle tryksår.

Pudens ergonomisk støbte base er udført i fast skum med en 

3 cm Viscoelastisk top. Den støbte base giver øget stabilitet, 

sæde støtte og enestående trykaflastning på tuber ischii.

Puden er betrukket med stræk- og åndbart inkontinens  

betræk, der er flammehæmmende og vaskbart.

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Brugere med risiko for at udvikle tryksår.

- Udviklet til bariatriske brugere
- Anatomisk formet skumpude
- Strækbart inkontinens betræk

MAX 325 kg
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Model
Bredde 

cm
Dybde 

cm
Højde cm

Brugervægt 
max. kg

Varenummer HMI

Viscocomfort kørestolspude 56 50 14 325 0233-056-050 70650 

Viscocomfort kørestolspude 61 50 14 325 0233-061-050 70649 

Viscocomfort kørestolspude 66 50 14 325 0233-066-050 70648

Viscocomfort kørestolspude 71 50 14 325 0233-071-050 70647

Viscocomfort kørestolspude 81 50 14 325 0230-081-050 64538 

Viscocomfort kørestolspude 91 50 14 325 0233-091-050 64539 

Viscocomfort kørestolspude 96 50 14 325 0233-096-050 64541

Viscocomfort kørestolspude 100 50 14 325 0233-100-050 64540 

Tilbehør

Betræk til Viscocomfort 0233-999-099

XXL-Rehab Viscocomfort kørestolspude

Brugervægt max. 325 kg

Vægt Ca. 3 kg

Basispude HD PUR skum / Viscoelastisk PUR skum 

Pudebetræk PU

Inkontinens betræk Ja

Vaskbart betræk Ja

Brandhæmmende betræk Ja
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XXL-Rehab Comfort kørestolspude 
Specielt udviklet til bariatriske brugere

Comfort kørestolspude er specielt udviklet som en standard kørestolspude til bariatriske brugere.

Puden benyttes til at optimere siddekomforten samt at øge 

trykfordelingen hos bariatriske brugere. Den passer perfekt til 

blandt andet XXL-Rehab Eclipse kørestolen.

Puden består af 2 dele; et 3 cm lag viscoelastisk skum øverst 

og en tykt Heavy Duty PU-skum nederst, der er opskåret i fjed-

re, der øger den trykaflastende effekt. 

Puden er betrukket med stræk- og åndbart PU inkontinesbe-

træk, der er flammehæmmende.

Betrækket tåler maskinvask.

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Brugere med risiko for at udvikle tryksår.

- Udviklet til bariatriske brugere
- Viscoelastisk top 
- Strækbart inkontinens betræk

MAX 325 kg
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Bredde 

cm
Dybde 

cm
Højde  

cm
Brugervægt 

max. kg
Varenummer HMI

Comfort kørestolspude 55 45 12 325 0230-055-045 47700 

Comfort kørestolspude 61 45 12 325 0230-061-045 47699 

Comfort kørestolspude 66 45 12 325 0230-066-045 47697 

Comfort kørestolspude 72 45 12 325 0230-072-045 45332 

Comfort kørestolspude 82 45 12 325 0230-082-045 47701 

Tilbehør

Betræk til Comfort  55 cm bred 0230-055-100

Betræk til Comfort  61 cm bred 0230-061-100

Betræk til Comfort  66 cm bred 0230-066-100

Betræk til Comfort  72 cm bred 0230-072-100

Betræk til Comfort  82 cm bred 0230-082-100

XXL-Rehab Comfort kørestolspude

Brugervægt max. 325 kg

Vægt Ca. 2 kg

Basispude HD PUR skum / Viscoelastisk PUR skum 

Pudebetræk PU

Inkontinens betræk Ja

Vaskbart betræk Ja

Brandhæmmende betræk Ja
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XXL-Rehab Patientstol 
En stærk patientstol med justerbar højde og sædedybde specielt udviklet til  
bariatriske brugere

XXL-Rehab Patientstolen er designet til at give bariatriske brugere en god siddekomfort og en let  

ind- og udstigning af stolen uden at blive klemt. Patientstolen er særlig anvendelig som spisebordsstol, 

patientstol i venteværelser, på sygehuse og på institutioner. 

Konstruktion og funktioner
Til patientstolen har vi anvendt højteknologiske letvægtsrør for 

at give stolen mest muligt stabilitet og den laveste vægt. Røre-

ne har endvidere en stærk og holdbar overfladebehandling.

Armlænene er designet, så kroppen ikke bliver klemt, og de 

går ud over siddefladen. Dette gør det nemt at få et godt greb 

og komme ind og ud af stolen, når brugeren enten ønsker at 

sætte sig eller rejse sig fra stolen.

Patientstolen giver meget høj funktionalitet for brugeren, sam-

menlignet med andre patientstole med lige og korte armlæn, 

hvor det nærmest er umuligt for bariatriske brugere at få et 

godt greb.

Ryglænet kan justeres til brugeren for at opnå en behagelig 

siddestilling. Ryglænet kan flyttes +/- 6 cm, og de buede rør 

sikrer en god siddekomfort.

Sædehøjden er justerbar fra 44-59 cm, så en rigtig siddehøjde 

kan opnås og samtidig er det let at komme ind og ud af stolen. 

Hvis stolen er for høj, vil brugerens fødder svæve over gulvet, 

hvilket vil gøre det svært for brugeren at placere sig godt i 

stolen. Hvis stolen er for lav, vil brugeren have svært ved at 

komme ud af stolen.

Rengøring
Det er nemt at rengøre XXL-Rehab Patientstolen med alminde-

lige rengøringsmidler.

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Plejecentre.
- Hjemmet.
- Venteværelser.

- Justerbar sædehøjde
- Justerbar sædedybde
- Lange stabile armlæn
- Armlænspuder
- 2 størrelser

MAX 325 kg
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XXL-Rehab Patientstol

Brugervægt max. 325 kg

Total længde 80-101 cm

Total bredde over armlæn 74 / 84 cm

Total højde 79-94 cm

Sædebredde 61 / 71 cm

Sædedybde justerbar 40-52 cm

Sædehøjde justerbar 44-59 cm

Sæderyg højde 37 cm

Afstand fra gulv til underside af sæde 33-48 cm

Afstand mellem armlæn 65 / 75 cm

Højde sæde til armlæn 28 cm 

Vægt 16,5 / 17,5 kg

Ramme Pulverlakeret krom molybdæn stål

Sæde/ryg/armlæn Polyuretan 

ISO – klassifikation ISO 09 33 03

Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Patientstol 61 40-52 0160-061-000 54767

XXL-Rehab Patientstol 71 40-52 0160-071-000 54766
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XXL-Rehab Arbejdsstol 
Funktionel og stabil arbejdsstol specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Arbejdsstol er komfortabel og giver god aflastning, så unødig slitage på kroppen undgås. 

Med el-sædehejset og de letløbende hjul kan brugeren forflytte sig både horisontalt og vertikalt, hvilket 

gør det lettere at leve et aktivt liv i hjemmet.

Dobbelt el-hejs
XXL-Rehab Arbejdsstol har elektrisk højdejustering med 

dobbelte cylindre, som gør hejset ekstra stærkt. Hejset har et 

løftespænd på henholdsvis 20 eller 28 cm, som gør stolen nem 

at indstille til den korrekte arbejdshøjde ved et køkken-bord 

eller spisebord. El-hejset betjenes let med et tryk på en knap 

placeret under armlænet.

Stærk konstruktion
XXL-Rehab Arbejdsstol har en stærk krydsramme konstruk-

tion, holdbare hjul med meget letkørende SKF lejer og en 

vægtkapacitet på 275 kg.

Stolen har manuel håndbetjent bremse.

Komfortabelt sæde
Arbejdsstolens sæde er godt polstret, hvilket giver god 

trykaflastning samt en komfortabel siddestilling igennem læn-

gere tid. Ryglænet er forstærket og mon-teret på 2 parallelle 

rør, der kan indstilles i vinkel og dybde. Armlænene kan slås 

ned og har trinløs indstilling med konisk spor, som sikrer, at de 

aldrig går løs. 

Betræk
Arbejdsstolen leveres med  

kraftigt møbelbetræk,  

som er smuds- 

afvisende og  

brandhæmmende. 

- Glidende og  
støjsvag el-hejs

- Komfortabelt og 
justerbart sæde

- Stærk krydsramme
- Vægt kapacitet  
op til 275 kg

MAX 275 kg
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Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Sædehøjde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Arbejdsstol 62 40 44-64 0190-062-040 47605

XXL-Rehab Arbejdsstol 62 45 44-64 0190-062-045 105800

XXL-Rehab Arbejdsstol 62 50 44-64 0190-062-050 105801

XXL-Rehab Arbejdsstol 62 40 51-79 0190-062-140 105802

XXL-Rehab Arbejdsstol 62 45 51-79 0190-062-145 105804

XXL-Rehab Arbejdsstol 62 50 51-79 0190-062-150 105803

XXL-Rehab Arbejdsstol 72 40 44-64 0190-072-040 47618

XXL-Rehab Arbejdsstol 72 45 44-64 0190-072-045 105805

XXL-Rehab Arbejdsstol 72 50 44-64 0190-072-050 105806

XXL-Rehab Arbejdsstol 72 40 51-79 0190-072-140 105807

XXL-Rehab Arbejdsstol 72 45 51-79 0190-072-145 105808

XXL-Rehab Arbejdsstol 72 50 51-79 0190-072-150 105809

XXL-Rehab Arbejdsstol

Brugervægt max. 275 kg

Stelbredde 56 cm

Sædebredde 62 / 72 cm

Sædedybde 40 / 45 / 50 cm

Sædehøjde 44-64 / 51-79 cm

Rygbredde 46 / 66 cm

Ryghøjde 43 cm

Armlæn trinløs indstilling 25-35 cm

Armlæn breddeindstillelige Ja

Vægt Ca. 40 kg 

Brandhæmmende betræk Ja

Farve betræk Grå

Ramme Pulverlakeret stål

Løftesystem Heavy-duty aktuator 

Hjul 100 mm grå polyuretan 

Betræk 100% polyester 

Lader 230V

ISO – klassifikation ISO 18 09 03 - 12

Anvendes med 
fordel til...

- Bariatriske brugere.
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Indholdsfortegnelse

COBI REHAB  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Danmark  

Tlf. +45 7025 2522

www.cobirehab.com
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