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 Beställningsguide  Panthera   art.nr. guide-X 
  rev.2022-02

Utprovad av:  Telefon:

Datum:

Utprovad för:

 Rullstolens totalvikt  (g):

Vikten ändrar sig beroende på vilka val du gör nedan.

1) Sittbredd (BB) Chassi     

33 cm 36 cm 39 cm 42 cm 45 cm

Rensa

Original utförande Alternativt utförande Mindre vanliga alternativ

5) Fotstöd

7) Broms

Enhandsbroms X Höger

Enhandsbroms X, Vänster

Rensa

E-post:

Plastplatta till fotbåge 
36010BB

3) Balansering
Position 1 
Mest lätt balanserad

Rensa

Position 2 
Mindre lätt balanserad

Position 3 
Medel balanserad

Position 4 
Minst lätt balanserad

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader., för bästa funktion 
Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirklarna i denna guide. 

Blå, understruken text är klickbar för att visa info eller bild.                                  
 BB = sittbredd, HH= rygghöjd 

Panthera X har chassi och rygg tillverkad av kolfiber och en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas.   
Balansen justeras genom att positionera ryggstödet i 4 olika lägen.  

 Panthera X är avsedd endast för avancerade användare. 
Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 33-45.

info

Fotbåge Alu 
36004 BB Fotbåge, Titan, Förlängd, förstärkt 

36006BB         behövs för Freewheel

Rensa

Fotbåge Titan 
36915BB

Spara guiden till skrivbordet 
och öppna den därifrån

4) Länkhjul
3" X (87 mm) 
 

90 mm S3 
 

Rensa

2) Ryggstödshöjd   22-35 cm  (HH)

art.nr.

Placeringen av ryggstödet på chassit påverkar 
 stolens balansläge. 

 "lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen. 
Positionen kan lätt ändras senare.

art.nr.

8) Drivhjul - utan drivring

24" Spinergy X vita ekrar

25" Spinergy X vita ekrar 

26" Spinergy X  svarta ekrar 

Rensa

24" Spinergy X svarta ekrar

25" Spinergy X svarta ekrar 

26" Spinergy X vita ekrar

Drivhjulsstorlek

9) Drivring

DD = Hjuldiameter i tum

Aluminium X 
1904404 (x2 ) 24"  
1904405 (x2)  25" 
1904406 (x2)  26"

Paragrip 
19051DDBTx2

Maxgrepp 24" (innehåller latex) 
1903060 x2

Titan 
190DD11 x2

Tetragrip  
19052DDBTx2

Rensa

Däck - välj däck

art.nr.

Grovmönstrat 24"Right Run 24",25",26"

Marathon Plus 24",25",26"Schwalbe One 24", 25"

Rensa

info

22 cm

Rensa

35 cm34 cm33 cm32 cm31 cm30 cm29 cm

28 cm27 cm26 cm25 cm24 cm23 cm

art.nr.

art.nr. art.nr.
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Extra

      Tillbehör

Dyna                 Kildyna
5 cm 
575BB40 
 sittdjup 40 cm

Rensa

Sidoskydd Sidoskydd

Armkrok
Armkrok X 
4200010

Rensa

Transportskydd
Lagerhylsa 
9024009 
Bakstycke 
9024012

Ryggstödsvinkel

  Inställningar

mm A=

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. 
10-20 mm. Standard=15 mm 

Fotstödshöjd

mm A=

Ange måttet (A) för önskad fotstödshöjd.  

Sidoskydd

Rensa

Carbon, liten skärm 
art.nr.

Carbon, stor skärm 
art.nr.

Carbon 
artikelnummer

Bakaxel 
9024008 

info 

Övrigt

Kildyna 
57710BB

Rörskydd fram (ramrör) 
9900252 (2st) 

Rörskydd bak (ryggbåge) 
9900252 (1 st) 

Freewheel

Välj art.nr. för Freewheel efter vilken  fotstödshöjd rullstolen har 
Läs mer om Freewheel på hemsidan

mailto:panthera@panthera.se
http://www.panthera.se
https://www.panthera.se/webpages/tillbehor_dyna_S3.html
http://www.panthera.se/images/accessories/armkrok_X_1250.jpg
http://www.panthera.se/images/accessories/transportskydd_X_1000_1.jpg
http://www.panthera.se/images/accessories/transportskydd_X_1250.jpg
http://www.panthera.se/images/parts/X_ryggvinkel_1250.jpg
http://www.panthera.se/images/parts/X_fotstod_1250.jpg
http://www.panthera.se/images/accessories/sidoskydd_carbon_sm_1250_4.jpg
http://www.panthera.se/panthera/documentation/orderguide/notiser/sidoskydd.pdf
http://www.panthera.se/images/accessories/sidoskydd_carbon_la_1250_2.jpg
http://www.panthera.se/panthera/documentation/orderguide/notiser/sidoskydd.pdf
http://www.panthera.se/images/accessories/sidoskydd_carbon_utan_1250.jpg
http://www.panthera.se/panthera/documentation/orderguide/notiser/sidoskydd.pdf
http://www.panthera.se/images/accessories/transportskydd_X_1000_2.jpg
http://www.panthera.se/panthera/documentation/orderguide/notiser/sidoskydd_info.pdf
http://www.panthera.se/webpages/tillbehor_dyna_kildyna.html
http://www.panthera.se/images/accessories/rorskydd_X_front_1250.jpg
http://www.panthera.se/images/accessories/rorskydd_X_rear_1250.jpg
https://www.panthera.se/webpages/tillbehor_freewheel.html
https://www.panthera.se/webpages/tillbehor_freewheel.html

Panthera  AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, Sweden - Tel:+46-8-761 50 40, Fax: +46-8-621 08 10,  panthera@panthera.se,  www.panthera.se 
sid 1/2
 Beställningsguide  Panthera
  art.nr. guide-X   rev.2022-02
 Rullstolens totalvikt  (g):
Vikten ändrar sig beroende på vilka val du gör nedan.
1) Sittbredd (BB) Chassi     
Original utförande
Alternativt utförande
Mindre vanliga alternativ
5) Fotstöd
7) Broms
3) Balansering
Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader., för bästa funktion
Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirklarna i denna guide.
Blå, understruken text är klickbar för att visa info eller bild.                                 
 BB = sittbredd, HH= rygghöjd 
Panthera X har chassi och rygg tillverkad av kolfiber och en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas.  
Balansen justeras genom att positionera ryggstödet i 4 olika lägen. 
 Panthera X är avsedd endast för avancerade användare.
Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 33-45.
info
Spara guiden till skrivbordet och öppna den därifrån
4) Länkhjul
2) Ryggstödshöjd   22-35 cm  (HH)
art.nr.
Placeringen av ryggstödet på chassit påverkar
 stolens balansläge.
 "lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen.
Positionen kan lätt ändras senare.
art.nr.
8) Drivhjul - utan drivring
Drivhjulsstorlek
9) Drivring
DD = Hjuldiameter i tum
Däck - välj däck
art.nr.
info
art.nr.
art.nr.
art.nr.
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      Tillbehör
Dyna                 Kildyna
Sidoskydd
Sidoskydd
Armkrok
Transportskydd
Ryggstödsvinkel
  Inställningar
mm 
Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. 10-20 mm. Standard=15 mm 
Fotstödshöjd
mm 
Ange måttet (A) för önskad fotstödshöjd.  
Sidoskydd
Övrigt
Välj art.nr. för Freewheel efter vilken  fotstödshöjd rullstolen har
Läs mer om Freewheel på hemsidan
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