
Maxima – en speciel bårestol

Maxima er en kørestol, der er udviklet specielt til mennesker, der på grund af forskellige

handicaps ikke har mulighed for at sidde i en kørestol.

Maxima er udviklet på baggrund af den erfaring vi har fået, idet vi igennem flere år har været 

leverandør af ofte meget specielle kørestols-løsninger.

Maxima fremstilles som standard i to udgaver, med eller uden elfunktioner på liggelejet og
elektrisk hejs og tilt funktion på liggelejet. Maxima bliver tilrettet til den enkelte brugers

behov og ønske.



Maxima – en speciel bårestol

Maxima specialtilrettes mere eller mindre altid til den enkelte bruger da størrelse og
behov er forskellig fra bruger til bruger.

De enkelte funktioner som kip, højdeløft, justerbart hovedgære, motor til fremdrift m.m. er

ligeledes monterbart efter behov. Minimerer dårlige arbejdsstillinger for personale, og giver mere

komfort til brugeren

1) Funktionerne

betjenes via håndtag

f.eks. placeret på

kørebøjlen.

4) Maxima laves

individuelt efter ønske og

behov. Man kan således

selv være med til at

bestemme, hvilke

funktioner der skal

bygges på og om

funktionerne skal være

manuelt eller el-

betjente. Billedet viser

højdeløft.

2) Sidelejet kan leveres

i forskellige størrelser

og udformninger. Det

samme gælder vippe/-

nedfældnings-

funktionen.

3) Hjul Efter behov kan

bårestolen ud over de

forskellige størrelser

hjul, leveres med

transit hjul eller

navmotorer som på

billedet

Fodbremse

Centralbremsen kan

monteres med

fodbetjent aktivering
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Maxima – en speciel bårestol

Maxima:

Er udstyret med underdel, hvor hjulbase er monteret punktérfri hjul.

Overdelen består af en 2-delt lejeflade i træ betrukket med skai, som fås i tre valgfri bredder og 
længder. Der er vinkel justerbart hovedgærde via gasfjeder. På lejefladen er der monteret en 
madras (kan laves i mange materialer) med aftageligt og vaskbart betræk.

Lejefladen er udstyret med aftageligt sidefjeld samt faste hoved-/ og fodstop. Til Maxima hører
en kørebøjle, der er vinkel- og højdejusterbar, en central-
bremse der betjenes fra kørebøjlen, ligesom hovedgærdets vinkel også betjenes
herfra.

Lux modellen:

Er derudover udstyret med et elektrisk hejs der bla. letter arbejdet for hjælpere i
forflytningssituationer samt en tiltfunktion der muliggør en skråstilling af lejet så bruger kan komme 
op mod stående.



Maxima – en speciel bårestol

Standard model

Standard udførelse:
Stel: Stålrør, pulverlakeret,

øvrigt metal korrosions-
beskyttet.

Underdel:
Drivhjul: 22” punkterfri.
Svinghjul: 8” punkterfri.
Bremser: Centralbremse system

betjent fra
kørebøjle Antitip: Justerbare i højde.
Autobespænding: 4. punkt

Overdel:
Madras: 38 Kg/s koldskum 100mm tykkelse,

aftageligt/ vaskbart betræk
Sidefjeld: Polstrede, aftagelige, koldskum
Hoved- og
fodende stop: Polstret i koldskum 50mm tykkelse
Hovedgærde: Trinløst justerbart i vinkel ved hjælp

af håndtag monteret på kørebøjle
Kørebøjle: Stålrør med PV-skum.
Bremser: Centralbremse system betjent fra

kørebøjle
Antitip: Justerbare i højde.
Stof: Microfiber, brandhæmmende.

Lux model
er desuden monteret med:

Leje højde: trinløs elektrisk regulering
af ligge højden via håndbetjening

Leje tilt: trinløs elektrisk regulering af
liggevinklen via håndbetjening

Sidefjeld er nedklappelig
Indkøbskurv
Magnetic actuator modul
Batterisæt
Håndbetjening, HB42, for regulering af
Højdeløft og tilt (Maxima Lux) Lader
(Mascot 8712)

Fabrikant & forhandler:
Pro Comfort
Broholmvej 9
DK-5463 Harndrup

Tlf. +45 70 23 50 10

Fax +45 70 23 50 12
E-mail: info@procomfort.dk
www.procomfort.dk

Alle informationer er tilstræbt at være korrekte på trykketidspunktet. Pro Comfort A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden foregående varsel.

Sengeheste/sidefjelde er
nedfældbare.

Madras har aftageligt/
Vaskbart betræk.

Håndgreb
til centralbremse og

regulering af hoved- gærde.

Antitip

Drivhjul

Trinløst elektrisk hejs
(kun Maxima Lux)

Trinløst elektrisk tilt
(kun Maxima Lux)

Skuffe til opbevaring


