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SVENSKA



GEARWHEELs växlingsbara rullstolshjul föddes ur en dröm att underlätta vardagen för 
rullstolsburna så att de orkar lite mer, tar sig upp för backen som tidigare inte gick eller 
klarar av underlaget som undvikits.

“Möjligheten att variera växling underlättar vardagen. Nedväxlingen ger mer kraft och med 
backspärren inkopplad rullar rullstolen inte bakåt och ger tid att ta nytt tag eller vila i backar.”

GEARWHEELs växlingsbara rullstolshjul är anpassat för manuella rullstolar.  
Den patenterade lösningen:
• kombinerar möjligheten att på ett smidigt och enkelt sätt skifta mellan de två  

växlar som är inbyggda i vardera hjul.
• inkluderar en backspärr, som hindrar rullstolen från att rulla bakåt vid använding i 

uppförslägen. Produkten ger ett användande och en design som inte skiljer sig 
nämnvärt från vanliga rullstolshjul. Körning uppför eller i olika miljöer blir bara  
smidigare och tryggare.

VARFÖR BLIR MIN RULLSTOL BÄTTRE MED GEARWHEEL?
Rullstolshjul med växel och backspärr medför att du behöver använda mindre kraft i lutningar och på tröga eller 
ojämna underlag. Backspärren gör att man inte rullar bakåt i uppförslut såsom backar, ramper eller trösklar.

Nyttan är att du skapar möjligheter att klara av och orkar köra rullstol i miljöer som du annars hade undvikit eller 
haft svårare för.

HUR FUNGERAR DET?
Växling sker genom att vrida på växelspaken placerad på utsidan av vardera hjul. Det enda som 
behöver monteras på rullstolen är en adapter och friheten finns att skifta till standardhjulen, 
om det skulle behövas.

Mer kraft och trygghet på din manuella rullstol

OM PRODUKTEN

Ett par växlingsbara rullstolshjul och adapter 
till rullstolen.

Ger ca 40 % mer kraft i nedväxlat läge.

Är helt mekanisk, ingen el.

Utrustad med backspärr som medför att rullstolen 
inte rullar bakåt.

Drivringar av olika modeller finns att tillgå.

Kan monteras på olika rullstolsmodeller.

Dimension på hjul: 24” 

Vikt utan drivring och utan däck: 2433 g.

Stolsbredd ökning: ca 3 cm.

Max brukarvikt: 100 kg.


