
 
 
 
 

 

 

 

  

Tauron – bariatrisk kørestol 

Sammenklappelig kørestol i tidløst design beregnet til brugere op til 

250 kg. Til indendørs- og udendørs brug. Mange indstillingsmuligheder. 

Tauron Kørestol bruges på plejecentre og hospitaler samt i hjemmeplejen og private 

hjem til brugere med behov for en komfort kørestol med trykaflastende sæde. 

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182. 

 

PRODUKTARK 

OP TIL 250 kg 

Scan eller klik på koden og find 

produktet på HMI-basen. 

 

• Bruges i rehabiliteringen af den mobile 

bruger. 

• Mulighed for justering af blandt andet 

fodstøtter, sædehøjde og skubbebøjle. 

 

• Robuste armlæn, der gør det lettere at 

komme ind og ud af kørestolen. 

• Desinficerbar. 

• Passer til de fleste døråbninger.  

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=72210
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=72210
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Krydskonstruktionen, der gør Tauron 

sammenklappelig.  

Tauron Kørestol er designet til indendørs brug på 

fx hospitaler, institutioner og i plejeboliger.  

Kørestolen kan også bruges udendørs og i private 

hjem.  

Tauron Kørestol er beregnet til brugere op til 250 

kg med begrænset stand- og gangfunktion. 

Den tilsigtede operatør af Tauron Kørestol er en 

sundhedsuddannet fagperson, fx en terapeut, 

sygeplejerske eller en sosu-assistent.  

Tilsigtede operatør kan også være brugeren med 

truncusstabilitet og funktionsevne til selv at kunne 

drive, styre og bremse kørestolen. 

Tauron Kørestol kan bruges i omgivelser med en 

temperatur fra 0-45° C og i en luftfugtighed 

mellem 20-75%. 

Ibrugtagning 

Når Tauron Kørestol tages i brug, bør bruger 

sammen med terapeut eller en anden 

sundhedsfaglig medarbejder udføre en række 

forskellige række-, fremadbøjnings- og 

forflytningsøvelser for at forstå sikkerheds-

grænserne for kørestolen. 

Kontraindikationer 

Brugere med nedsat kognitive funktionsevner skal 

overvåges og guides i forbindelse med brugen af 

Tauron Kørestol. 

 

 

Anvendelse 

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger 

om anvendelsen af Tauron Kørestol og 

målgruppen for kørestolen. Det indeholder også 

en lang række specifikationer på Tauron Kørestol.  

Den nyeste version af dette produktark finder du 

på vores website. Tjek om den version, du sidder 

med nu, er det nyeste.  

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet 

med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-

form på cobirehab.com, som kan skaleres op i 

skriftstørrelsen. 

 

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 

eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere 

oplysninger om Tauron Kørestol. 

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre 

produktspecifikationerne uden forudgående 

varsel. 

 

 

Om dette produktark 
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Konstruktion 

Tauron Kørestol er en manuel kørestol designet 

med en krydskonstruktion i sortlakeret stål, som 

gør, at kørestolen kan klappes sammen.  

Rammen, rygrør og sædeplade er lavet af 

elokseret aluminium.  

Ryglænspolstringen består af polyester, mens de 

indstillelige armlæn er lavet af PU-skum. 

Armlænene kan forlænges i højden (tilvalg).  

Tauron bariatrisk kørestol har parkeringsbremse, 

indstillelig skubbebøjle og anti-tip, så bruger kan 

stige ind og ud af kørestolen uden risiko for at 

vælte. 

Tauron bariatrisk kørestol leveres med benstøtter, 

som kan vinkelindstilles. Benstøtterne kan 

indstilles i både højde og position. Andre typer af 

benstøtter kan tilkøbes. 

Tauron kørestol har 24” drivhjul i PUR plast og 6″ 

styrehjul, ligeledes i PUR plast. 

Sammenklappet Tauron. 

Tilpasningsmuligheder 

 

Ryglænet på Tauron Kørestol er konstrueret, så 

brugere med en voluminøs bagdel kan få en god 

lændestøtte, hvilket er et overset problem. 

Ryglænet består af spændebånd, som er gemt 

under ryglænspolstringen. Stropperne på 

ryglænspolstringen kan sættes fast med velcro på 

bagsiden af sædepolstringen, så spalten mellem 

ryglæn og sæde lukkes. 

Ryglænet indstilles ved at løsne velcrobåndet på 

spændebåndene. 

Tauron Kørestol har justerbar sædedybde, 

sædehøjde og sædevinkel, hvilket giver store 

tilpasningsmuligheder for den enkelte bruger.  

Tauron Kørestol leveres som standard med swing 

away benstøtter (med fodplade), men kan også 

leveres med elevérbare benstøtte. 

Armlænene på Tauron kan flyttes frem eller 

tilbage. Højden på armlænene kan desuden 

justeres ved hjælp af en højdeadapter (tilkøb). 

Bemærk, at Tauron Kørestol leveres uden 

sædepolstring (sædepude). Kontakt gerne Cobi 

Rehab for tilkøb af sædepude.  

 

 

 

 

 

 

Spændebånd gemt under 

rygdugen. 

Tauron Kørestol i tidløst design. 
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Justering af armlæn 

Armlænets placering på rammen kan justeres 

frem og tilbage ved at løsne de tilhørende skruer.  

Justering af fodpladens vinkel 

Fodpladens vinkel kan løsnes ved at løsne de 

tilhørende skruer. 

Justering af underbenslængden 

Underbenslængde kan justeres ved at løsne 

skruerne på bag på benstøtten. 

Drejning af sædeplade 

Placeringen af sædepladen kan ændres ved hjælp 

af fire udvendige skrueforbindelser. 

Denne ændring af placering af sædeplade må kun 

foretages af forhandleren/Cobi Rehab, 

Justering af skubbestang 

Skubbestangen kan indstilles i trin på 45° ved at 

løsne de tilhørende unbrakoskruer. 

Indstilling af sædehøjde 

Indstilling af sædehøjden på kørestolen sker i tre 

trin med 40 mm i hvert trin. Ny indstilling sker ved 

hjælp af forskellige borehuller i gaflen og anden 

størrelse styrehjul. Husk efterfølgende kontrol af 

bremseindstillingerne.  

Justering af drivhjulsopsætning 

Ny placering af drivhjulet kan forstørre 

kørestolens stabilitet eller aflaste belastningen på 

styrehjulene, så kørestolens manøvredygtighed 

øges. 

Justering af anti-tip hjul 

Anti-tip hjulene skal anbringes i kort afstand til 

jorden og kan indstilles individuelt. Det sker ved at 

løsne den tilhørende skrueanordning. 

Justeringsmuligheder  

 

Kørestolens rammer kan tørres af med en fugtig 

klud.  Ved kraftigere snavs kan der anvendes et 

mildt rengøringsmiddel eller varmt vand.  

Hjulene kan renses med en fugtig børste med 

bløde plastbørster.  

Polstringen  kan  vaskes  i  hånden  med  en  mild 

sæbeopløsning  på  op  til 40°C.  

 

Desinfektion 

Ved  manuel  rengøring  af  et  brugt  

hjælpemiddel  tørres  alle  dele  grundigt af med 

et desinfektionsmiddel til overflader. Til 

kørestolens materialer kan der fx bruges  

Aldehydfrit desinfektionsmiddel,  der indeholder 

alkohol   (max.  70 % propylalkohol). 

Rengøring 

Når Tauron Kørestol ikke er i brug, bør den 

opbevares tørt og beskyttet mod stærkt sollys 

ved en temperatur på 0°C til + 45°C og ved en 

relativ luftfugtighed på 20 - 75%. 

Parkeringsbremserne må ikke være aktiveret. 

Ovennævnte anbefalinger for opbevaring gælder 

også ved opbevaringsperioder over 4 måneder.  

 

Transport 

Tauron Kørestol er (uden bruger) egnet til land- 

og/eller lufttransport, den tåler at blive løftet op i 

rammen, hvis den skal transporteres uden bruger i 

et køretøj. 

Tauron Kørestol er ikke crash testet. Det betyder, 

at den ikke må bruges som sæde for bruger i 

køretøj. 

 

 

Opbevaring og transport 
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Maks. brugervægt 250 kg 

Risikoklasse  I 

Grundlæggende UDI DI  4260241689433 

Forventet holdbarhed  Minimum 7 år 

Crash testet Nej 

Samlet bredde 790-940 mm (i tre trin fra 190) 

Samlet højde  1030  

Samlet længde med benstøtter 1040-1090 mm 

Sædedybde 360-430/390-480 mm 

Sædebredde 600-750 mm (i tre trin fra 50) 

Sædehøjde fortil 390 – 470 mm (i to trin fra 40) 

Sædevinkel 3° 

Ryglænshøjde indstillelig (tilkøb) Ja 

Armlæn (aftagelige) Polypropylen 

Fodstøtter højdejusterbare Ja 

Vægt kørestol 30 kg 

Skubbebøjle indstillelig  Ja 

Hældning op/ned ad bakke  Maks. 10°  

Ryglænspolstring Polyester 

Drivhjul quick release Nej 

Ramme, ryg, sædeplade Elokseret aluminium 

Drivhjul/styrehjul 24” massive/6” massive, PUR-plast 

Armlæn PU-skum 

Hælrem/lægstrop Polypropylen 

Benstøtter Aluminium/plast 

Fodbræt med skridsikker tape Aluminium/PVC 

Bremsehåndtag Glasfiberforstærket polyamid 

Sammenklappelig Ja 

Risikovurdering DIN EN 12813 

ISO-klassifikation 12 22 03 08 

  

  

Specifikationer 
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Model (uden sædepude)  Sædebredde/sædedybde Varenummer HMI-nummer 

Tauron bariatrisk kørestol  60 / 36 cm 0328-060-036 129562 

Tauron bariatrisk kørestol  60 / 39 cm 0328-060-039 132340 

Tauron bariatrisk kørestol 60 / 43 cm 0328-060-043 132339 

Tauron bariatrisk kørestol 60 / 48 cm 0328-060-048 132347 

Tauron bariatrisk kørestol 65 / 36 cm 0328-065-036 129600 

Tauron bariatrisk kørestol 65 / 39 cm 0328-066-039 132341 

Tauron bariatrisk kørestol 65 / 43 cm 0328-065-043 132344 

Tauron bariatrisk kørestol 65 / 48 cm 0328-065-048 132348 

Tauron bariatrisk kørestol 70 / 36 cm 0328-070-036 129603 

Tauron bariatrisk kørestol 70 / 39 cm 0328-070-039 132350 

Tauron bariatrisk kørestol 70 / 43 cm 0328-070-043 132345 

Tauron bariatrisk kørestol 70 / 48 cm 0328-070-048 132349 

Tauron bariatrisk kørestol 75 / 36 cm 0328-075-036 129606 

Tauron bariatrisk kørestol 75 / 39 cm 0328-075-039 132342 

Tauron bariatrisk kørestol 75 / 43 cm 0328-075-043 132346 

Tauron bariatrisk kørestol 75 / 48 cm 0328-075-048 132343 

Tilbehør    

Fodstøtter elevérbar højre 0328-999-016R   

Fodstøtter elevérbar venstre 0328-999-016R   

Tauron stokkeholder  0328-999-012   

Sædepude Kontakt Cobi Rehab på 
tlf. 70 25 25 22 

  

Bestilling og tilbehør 
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FORHANDLER 

Cobi Rehab 
Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 
Danmark 

+45 7025 2522 

cobirehab.com 

 

FABRIKANT 

Dietz GmbH 
Reutäckerstrasse 12 

76 307 Karlsbad 
Tyskland 

Tel.: +49 7248.9186-0 
Fax: +79 7248.9186-86 

E-mail: info@dietz-reha.de 
www.dietz-reha.de 

 

mailto:info@dietz-reha.de
http://www.dietz-reha.de/

