Valg af hjul type.

Valg af hjul størrelse

Valg af navbredde
nav

Der findes flere typer af forhjul.. I tabellen nedenfor har vi
forsøgt og vise fordele og ulemper ved de forskellige hjultyper
hjultyper,
så du får netop det hjul, der passer til din behov.

Vi kan levere forhjul til din kørestol i flere størrelser.
Et lille hjul er let at dreje, men det kan ikke køre over så stor en
forhindring.
esværligere at dreje, men det kører
Hvorimod et større hjul er besværligere
lettere over forhindringer.

Kørestole kan være forsynet med mange forskellige
bredder af forgafler .
For at de leverede hjul passer til din kørestol, leverer
vi de nødvendige afstandsbøsninger bøsninger uden
ekstra omkostninger.
Det er derfor vigtig,
vigtig at du måler bredden på forgaflen før
bestilling. På skitsen
skit
til ses, hvordan man måler
navbredden
bredden.

Hjultype

Komfort

Middel

Rullemodstand Risiko for
Punktering

Lav

Det er vigtigt, at hvis du ændrer din hjulstørrelse,
hjulstørrel at du ikke
ændrer forgaflens vinkel. Dette gøres ved at montere et andet hul
i forgaflen som vist på skitsen nedenfor.
nedenfor

Nej

Standard navbredde
nav
40 mm
45 mm

Gummibanehjul

53 mm
60 mm
Middel

Middel

Nej
bredder kan leveres efter forespørgsel.
Andre navbredder

Polyurethanhjul

Valg af banebredde/type
Af hjultyperne findes derr flere bane bredder
Høj

Middel

Ja

Valg af akseltykkelse
Hjulene leveres som standard med bøsninger for 8 mm bolt.
bolt
Enkelte
nkelte producenter monterer
montere din hjul med 6 mm bolt . Hvis dette er
tilfældet
fældet med din kørestol bedes det oplyst ved bestilling.

Lufthjul

Standard aksel/skrue tykkelse
Høj

Flexelhjul

Middel

Nej
Den smalle bane har lav
rullemodstand og er let at
dreje.
Den har dog lettere ved at
grave sig ned i løst underlag.
F.eks. grus eller sand

Den brede bane har en lidt
højere rullemodstand, og har
svære ved at dreje.
Den er bedre i løst underlag.

Særlig aksel/skrue tykkelse . Bedes oplyst ved bestilling

