
Swingbo
   Plus

Evolutieve rolstoel in modules 
voor kinderen en adolescenten

Ziteenheid kantelbaar van -7° tot 45°

Swingbo         
Plus



Vernieuwing in het concept van technische hulpmiddelen

De SWINGBO Plus is een vernieuwend concept dat het vroegtijdig gebruik van een
actieve rolstoel door het kind makkelijker maakt.

Hij is uitgerust met een kantelmechanisme op lagers, kan een last van 75 kg dragen
en beschikt over grote dieptes en breedtes van de ziteenheid.

Dankzij de verschillende types handgrepen of rugleuningen kan de SWINGBO Plus
aangepast worden aan uw behoeftes.

•  Kantelen van de ziteenheid van -7° tot 45°
•  Rugleuning kan gekanteld of ingeklapt worden
•  Evolutief qua diepte zitting en lengte rugleuning
•  Stut voetsteun 90° of kantelbaar
•  Voetsteun regelbaar in de hoogte, inklapbaar en in optie vergrendelbaar
•  Voetsteun kantelbaar met of zonder hielstop
•  Beschikbare zittingsbreedte: 16-26 cm,20-30 cm, 24-34 cm, 28-38 cm

Het design van het kader laat een positionering toe die een abductie vereist.

De diepte van de ziteenheid kan variëren met ± 12 en de lengte van rugleuning met ±
9 cm.

SWINGBO Plus – kleur kader

SWINGBO Plus

VuurroodMetaalgrijs Wit

Duwgreep inklapbaar Handgrepen inklapbaarDuwgreep demonteerbaar Handgrepen demonteerbaar



SWINGBO Plus –modulesysteem

SWINGBO Plus –actieve rolstoel

De SWINGBO Plus wordt voorgesteld met een systeem van modules om optimaal te
kunnen beantwoorden aan de behoeftes van de patiënt.

Het kader, de ziteenheid en het voetsteunsysteem zijn apart leverbaar. Er bestaat
dus een groot aantal oplossingen: van de volledige rolstoel met zitting en kussens tot
het kader uitgerust met een specifieke, op maat gemaakte schelp.

De voorwaarden voor een actieve rolstoel zijn:
• De wielbasis is regelbaar door de drager van de wielas over 6 standen te laten schuiven en laat een 

optimale positionering toe (actieve hoek).

• Een optimale kantelhoek van de zitting. 
De kantelhoek kan geregeld worden onafhankelijk van de stand van de wielen en van de kleine wielen. 
De draaias bevindt zich dicht bij het zwaartepunt en dit laatste verandert niet bij het kantelen.

• Een trapsgewijze kanteling van de rugleuning.

SWINGBO Plus

Wielbasis regelbaarBasisstoelSWINGBO Plus met accessoires Zitting 45°



Zitkussen

Armleuningen

Rugkussen voor in de lengte 
regelbare en kantelbare rugleuning

Standaard hoofdsteun Hoofdsteun met neksteunUniversele hoofdsteundrager

Zitting Gevormde rugleuningRugleuning in de lengte  
regelbaar en kantelbaar

Kantelhulp

Rugkussen voor gevormde 
rugleuning

Doorzichtige naafkrans Kledingbeschermer

 SWINGBO Plus - Accessoires

Borstschotten Borst-schouderjasje

Kledingbeschermer met 
geïntegreerde remmen

SWINGBO Plus

Stut voetsteun 90°

Vergrendelbare voetsteun • Voetsteun
• Voetsteun met hielstop

Stut voetsteun die schuin kan 
gezet worden

EnkelbandjesBuikgordelTherapietafel Heupgordel

Anti-kiep



SWINGBO Plus – Wielen en wielhoepels

Hoggi light wiel  
met luchtband  
20”, 22”, 24”

Wieltjes massieve banden 
100x32mm, 125x32 mm  
en 140x40 mm

Skatewieltjes met 
diodes 100x24 mm en 
125x24 mm

Wieltjes met Design 
aluvelg 100x32 mm en 
125x32 mm

Standaard wiel 
met massieve of 
luchtbanden 22” en 24”

Wiel met massieve 
band 20“, 22“, 24“

Alu wielhoepels “Standaard” 
wielhoepelmontage

“Hoge” 
wielhoepelmontage

Inox wielhoepels

SWINGBO Plus – Afstellingen en aanpassingsmogelijkheden

SWINGBO Plus

Wiel met trommelrem 
20“, 22“, 24“

Zwarte siliconen 
wielhoepelbescherming

Diepte en breedte van de 
zitting regelbaar

(Regelbare) zitting

Onderbeenlengte en 
hoekinstelling voetsteun

Hoogte zitting

Wielbasis

Hoekinstelling zitting Standaardrem

(Kantelbare) rugleuning Lengte rugleuning regelbaar

Smalle of brede wielhoepels



Breedte zitting (cm)   16-26  20-30  24-34  28-38   
Diepte zitting (cm)   30 - 38  30 - 42  34 - 46  38 - 50    
Lengte rugleuning (cm)   38 - 47  42 - 51  46 - 55  50 - 59 
Hoekinstelling zitting   -7° tot +45°  -7° tot +45°  -7° tot +45°  -7° tot +45°
Hoekinstelling rugleuning:
rugleuning kantelbaar en regelbaar in de lengte per 10° trapsgewijs regelbaar van 75°-115° - of van 80°-120°
rugleuning met anatomische pasvorm per 10° trapsgewijs regelbaar van 85°-105°
Onderbeenlengte (cm)   20 - 41
Hoekinstelling voetsteun     -10° tot +10°
Hoogte zitting (cm)   41 - 51
Diameter grote wielen   20“, 22“, 24“
Diameter kleine wielen (mm)  100 (4“), 125 (5“), 140 (5,5“)
Wielvlucht    0, 3°,6° ou 9°
Maximale belasting (kg)   75 
Draaicirkel (cm)    max. 130

• actieve, niet-opplooibare rolstoel: - vaste wielvorkhouder
      - evolutief: diepte zitting en lengte rug
• regelbare zitting:  per inkeping (-7° tot +45°)
• 2 soorten rugleuning:  1. in combinatie met demonteerbare handgreep, regelbaar in 10 standen  

     75° tot 115° of 80° tot 120°
     2. in combinatie met inklapbare handgreep, regelbaar in 5 standen  
     85° tot 105°; inklapbaar voor transport

• breedte zitting:    16-26,  20-30,  24-34, 28-38
• remmen:    1. standaard
      2. met remkabel, greep geïntegreerd in kledingbeschermer
      3. trommelremmen
• wielen:    Hoggi light wiel 20”, 22” of 24” met quick release standaard  

     22” of 24” trommelremmen in optie
• wielhoepels:    aluminium of roestvrij, standaard of hoge montering smal of breed
• wielvlucht:   0, 3°, 6° of 9°
• zwenkwieltjes:    keuze uit verschillende soorten en groottes
• lengte zitting:   regelbaar
• wielbasis:   regelbaar, 6 standen
• voetsteun:    - stut voetsteun 90°
      - stut voetsteun kantelbaar 85° tot 160° (optie)
      - regelbaar in de hoogte, inklapbaar en in optie vergrendelbaar
      - kantelbaar, plat of met hielstop (optie)

Afmetingen &amp; gewicht

SWINGBO Plus evolutieve stoel 

evolutieve stoelSWINGBO Plus
Technische gegevens
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