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Bingo Evolution

- Nyhet, nå i 4 størrelser

Sittevogner
Bingo Evolution

- Lett å betjene
- Lett å legge sammen
- Lett i vekt
- Lett betjent vinkelregulerbart kjørehåndtak
- Lett å bli glad i

Godtkjent til bruk i bil, str 1-2XL

Standard i Nav kontrakt
- Justerbar setedybde
- Regulerbar bredde og rygghøyde
- Regulerbar setetilt og ryggvinkel
- Svingbare forhjul med lås
- Svarte felger
- Fotplate vinkelstillbar i båtform
- Vinkelregulerbar benstøtte
- Kurv og kalesje med regntrekk
- Høyde og vinkel regulerbar kjørehåndtak
- Sidestøtter og hodestøtte
- 4 pkt. hoftebelte polstret (ikke str 0)
- Stillbar fjæring på understell
- Hoftestøtter avtagbare
- Vendbar sits
- Massive hjul
- Forberedt for fiksering (10 fixlock)

En velfungerende vogn er en viktig del av hverdagen. Hoggi har vært
ledende i denne kategorien, og setter stadig nye standarder!
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Setetilt 45 grader begge veier

Nedfallbar rygg 90-160 grader

Seteenhet vist mot kjøreretning

Hoftestøtter
Dybde- bredde og vinkel
regulerbar med måletabell

Polsterinnsats i flere farger.

Setetilt og nedfellbar rygg.
Enkel og sikker betjening!

Justerbart fjæringssystem

Enkel å legge sammen!

Markedets mest kompakte
vogn, sammenlagt

Bingo Evolution - Du blir garantert fornøyd!
Justerbart fjærsystem
Som standard leveres Bingo Evolution med stillbart fjæringssystem, som gjør det enkelt å bestemme hvor mye
fjæring du ønsker. Fjæringen absoberer slag fra underlaget og tillater rammen å bevege seg i alle retninger, selv
diagonalt, noe som gir glimrende resultater på krevende underlag.
Vognen forserer også kantstein og hindringer på en enkel måte, da den er lett å tippe over hindringer.
Vognen er godkjent opptil 50 kg brukervekt, og det kan velges mellom forskjellige fjær utgaver, alt for å oppnå
optimal komfort.
Polsterinnsats med muligheter for individuelle tilpassinger.
Polster for sete, rygg, hodestøtter og sidestøtter er avtagbare og vaskbare. Den spesielle tiltkonstruksjonen
tillater 45 graders tilt, og gir kompromissløs stabilitet i alle posisjoner.
Setetilt og nedfellbar rygg
Betjeningen av setetilt og nedfellbar rygg sitter sentralt og er enkel å betjene og svært sikker. Låsemekanismen
er med dobbel sikring.
Kompakt og liten sammenlagt
Bingo Evolution har svært små mål sammenlagt og tar minimal plass i bilen- ved transport. Vognen er enkel å
legge sammen. Kjørehåndtaket er enkelt å betjene, og de store hjulene gir god framkommelighet. Hjulene er
lett avtakbare med quickrelease.
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BINGO EVOLUTION er et resultat av
kontinuerlig utvikling.

Du blir glad i Bingo Evolution fordi:
•
•

Sittevogner
Bingo Evolution

•
•
•
•
•

Justering av setedybden
Setedybden er trinnløs og enkel å betjene, nå med cm skala på setedybde.
Feste for tilbehør:
Bingo Evolution er forberedt med fester for alle myke tilbehør.
Tiltfunksjon
Tiltfunksjon gir mulighet for 45 graders setetilt. Den er plassert lettforståelig og kan betjenes av en
liten hånd med liten kraft.
Ryggvinkling:
Innstilling av ryggvinkel er enkel og sikker å betjene.
Kompakte transportmål:
Bingo Evolution fyller svært lite sammenlagt. Enkel å ta med seg.
Vekt
Bingo Evolution er lett! Vekt understell 8,6 kg, vekt seteenhet 6,4 kg.
Brukervekt
Bingo Evolution er godkjent opptil 50 kg!

Velg det alternative understell som passer dine behov!

Understell med faste forhjul
Str 1 1806-1289
Str 2 1814-1455
(kjørebrems eller trommelbrems er
tilbehør)

Understell Trike 3hjul fast forhjul
Str1 1802-1195
Str 2 1802-1178
(kjørebrems er standard, trommelbrems er tilbehør)

Understell for respirator med
svingbare forhjul med lås
Str 1 1813-1444
Str 2 1814-1456
(kjørebrems eller trommelbrems er
tilbehør)

Vi tilbyr to forskjellige tilleggsbremser som tilbehør:
Kjørebrems, som betyr at du kan bremse med bremsehåndtak på kjørebøylen, men parkeringsbrems må fortsatt betjenes
med foten, som tidligere. Kjørebremsen er svært lett i vekt.
Trommelbrems som betyr at du kan bremse med bremsehåndtak på kjørebøylen, og betjene parkeringsbremsefunksjon fra
denne også. Trommelbremsen til tilleggsvekt på ca. 2 kg

Hoggi varmeposer er spesialutviklet for Bingo Evolution, posene er forberedt for gjennomføring
av hoftebelte, 4-punktbelte og abduksjonskloss. Posene holder høy kvalitet og saueskinninnsatsen holder deg varm på kalde dager.

Ca. mål i (cm)
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A

B

C

D

E

3201-8300

Str 1

38

53

60

46

19

3201-8400

Str 2

43

60

74

60

20

3203-8300

Str 3

48

67

90

76

21
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Teknisk data
Størrelse

Str 0

Str 1

Str 2

Str 2 XL

75 - 110 cm

75 - 110 cm

75 - 110 cm

86 - 118 cm

Total bredde

63 cm

63 cm

68 cm

68 cm

Total lengde understell med
faste forhjul

96 cm

96 cm

96 cm

Total lengde understell med
svingbare forhjul

92 cm

92 cm

92 cm

92 cm

Diameter forhjul

25 / 19 cm

25 / 19 cm

25 / 19 cm

25 / 19 cm

Diameter bakhjul

29 cm

29 cm

29 cm

29 cm

Seteenhet i kjøreretning

45°

45°

45°

45°

Seteenhet bakovervendt

45°

45°

45°

-

80 x 63 x 38 cm

80 x 63 x 38 cm

80 x 68 x 38 cm 80 x 68 x 38 cm

80 x 63 x 30 cm

80 x 63 x 31 cm

80 x 68 x 31 cm 80 x 68 x 31 cm

Vekt understell

8,6 kg

8,6 kg

8,7 kg

8,8 kg

Svingradius

135 cm

135 cm

140 cm

140 cm

Setedybde

12 - 27 cm

16 - 34 cm

22 - 40 cm

27 - 45 cm

Setebredde

13-25 cm

18 - 30 cm

23 - 35 cm

23 - 35 cm

16 - 37 cm

16 - 40 cm

16 - 40 cm

Høyde kjørehåndtak

Sittevogner
Bingo Evolution

Understell

Tilt

Understell sammenlagt med hjul
(lengde x bredde x høyde)
Understell sammenlagt uten hjul
(lengde x bredde x høyde)

Seteenhet

Benlengde
Benstøttestang fast 90 grader
Benstøttestang
vinkelregulerbar 85 – 160 grader

16 - 34 cm

19 - 37 cm

19 - 40 cm

19 - 40 cm

Rygghøyde

37 - 51 cm

45 - 63 cm

54 - 75 cm

62 - 83 cm

Ryggvinkel

80° - 180°

90° - 160°

90° - 160°

90° - 135°

Vekt seteenhet

6,2 kg

6,4 kg

7,4 kg

8,3 kg

Maks brukervekt

25 kg

50 kg

50 kg

50 kg

5

Sittevogner
Bingo Evolution

BINGO Evolution og Duro – deler og tilbehør

Hoftestøtte: Avtagbart,
Hodestøtte liten modell. Sidestøtter multireguler- Forhjul med retningslås, Kalesje og regntrekk er
bredde, høyde og dybde- Standard Bingo Evolution, bare. Standard Bingo
er standard
standard
regulerbar. Standard
tilbehør Duro
Evolution, tilbehør Duro
Bingo Evolution, tilbehør
Duro

Kurv lastevekt 3 kg,
standard

Belte 4 pkt standard Bingo Belte 5pkt1812-1322
Evolution, tilbehør Duro

Fotremmer 1812-1338

Ankelfiksering polstret
XS hø 2012-1373
XS ve 2012-1372
S hø 2012-1375
S ve 2012-1374

Holder oksygenflaske for Transportfeste
ISO 7176-19
flasker se ordreguide
1817-1115

Kjørebrems 1803-1220
Trommelbrems 1805-1252

Abduksjonssele
str1 1812-1316
str2 1812-1363

Fikseringsvest
str 0 1812-1355
str 1 1812-1356
str 2 1812-1357

Bryst-skuldersele
str 1 1812-1333
str 2 1812-1334

Vest dynamic
XS 2012-1307
S 2012-1304
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Lårstøtte bredde, høyde
og dybderegulerbar
str 0/1 1813-1453
str 2 1813-1472

Abduksjonskloss
nedfellbar/avtagbar
str 1 1813-1376
str 2 1813-1377

Hodestøtte stor
str 1 1813-1386
str 2 1813-1387

Feste for håndbøyle/bord Håndbøyle uten feste
just. 1806-1255
str 1 1806-1256
str 2 1806-1257

Bord i mange utgaver se ordreguide

Sittevogner
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BINGO Evolution – deler og tilbehør
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Varmepose str 1 vinter 1816-1499
Varmepose str 2 vinter 1816-1506
Varmepose str 3 vinter 1816-1103
Saueskinnsinnsats str1 f/varmepose 1816-1484
Saueskinnsinnsats str2 f/varmepose 1816-1485
Saueskinnsinnsats str3 f/varmepose 1816-1486

1

Regncape
str 1 1816-1469
str 2 1816-1470

Solskjerm 1806-1277

Buggy-Board 1806-1254 Kurv maks 8 kg
str 1 1806-1269
str 2 1806-1270

BINGO Evolution – innstillingsmuligheter

Vinkelregulerbar rygg

Vinkelregulerbar rygg

Tilt i begge retninger

Regulerbar fotstøttelengde,
og justerbar vinkel på selve
fotplaten

Seteenhet avtagbar

Sete montert mot kjøreretning

Stillbar rygghøyde, setebredde
og setedybde
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Sittevogner
Duro

- Nyhet, i 2 størrelser

Standard i Nav kontrakt
• Justerbar setedybde
• Regulerbar bredde og rygghøyde
• Regulerbar ryggvinkel
• Svingbare forhjul med lås
• Fotplate vinkelstillbar
• Vinkelregulerbar benstøtte
• Kurv og kalesje med regntrekk
• Høyde og vinkel regulerbart kjørehåndtak
• Hoftebelte polstret 2 pkt
• Massive hjul

Enkel og stabil - også for større ungdom!
Vi tilbyr to forskjellige tilleggsbremser som tilbehør:
Kjørebrems, som betyr at du kan bremse med bremsehåndtak på kjørebøylen, men parkeringsbrems må fortsatt
betjenes med foten, som tidligere. Kjørebremsen er svært
lett i vekt.
Trommelbrems som betyr at du kan bremse med bremsehåndtak på kjørebøylen, og betjene parkeringsbremsefunksjon fra denne også. Trommelbremsen til tilleggsvekt på
ca. 2 kg

Duro er navnet på årets nyhet fra den velkjente vognprodusent Hoggi, som også produserer Bingo Evolution.
Her får du den samme gode kvalitet, men en vogn i noe enklere utgave. Duro er svært enkel å håndtere og fyller
lite sammenlagt. Den har vinkelregulerbar rygg, og fast setevinkel. Kjørehåndtak er vinkel og høyderegulerbart.
Vognen egner seg godt til brukere helt opp til store ungdommer med en setebredde på 39 cm! Kan som tilbehør
leveres med både kjørebrems og trommelbrems, noe som kan være viktig for større brukere.
Ryggen på Duro er en viktig nyvinning, denne er lett avtagbar og gjør at vognen fyller svært lite sammenlagt,
også med eventuelle sidestøtter montert (tilbehør) Duro har samme gode kalesjeløsning som Bingo Evolution og
alt tilbehør som du kjenner fra denne, passer stort sett til Duro.
Kort oppsummert: Trenger du en enkel vogn med gode tilpasningsmuligheter eller større ungdom
– Velg Duro!
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Enkel og stabil fra barn - større ungdom

2-pkt hoftebelte og lårstøtter er
standard

Fotstøtte er vinkel- og høyde
regulerbar

Vinkelregulerbar rygg

Rygg i oppreist posisjon

Kjørehåndtak er høyde- og vinkelregulerbar

Fyller lite sammenlagt.

Tilbehørsprogram som du kjenner fra
Bingo Evolution!
Se side 6 og 7 eller ordreguide på www.medema.no
Tekniske data

Duro str 1

Duro str 2

Setebredde

23-34 cm

28-39cm

Setedybde

26-40 cm

31-45 cm

Setevinkel

16°

16°

Rygghøyde

45-63 cm

62-83 cm

Ryggvinkel

78-120°

78-120°

Knevinkel

80-120°

80-120°

Underbenslengde

20-44 cm

20-44 cm

Diameter bakhjul

300x60 mm

300x60 mm

Diameter forhjul

200x50 mm

200x50 mm

146 cm

146 cm

75 kg

75 kg

Svingradius
Maks brukervekt
Vekt
Mål sammenlagt
Totallengde

15,8 kg

16,6 kg

84x62x38 cm

89x62x38 cm

84 cm

84 cm
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Hippocampe

- Et hav av muligheter
For aktive familier!
Sittevogner
Hippocampe

Hippocampe er et livsstilsprodukt som flytter
grenser. Den er et ypperlig ferie- og fritidshjelpemiddel, som bringer opplevelse og
livskvalitet også til dem som ikke klarer å ta seg
fram for egen maskin.
Hippocampe tåler både saltvann og klor, og de
brede hjulene gjør det bekvemt å ta seg fram på
sand. Så nå kan alle nyte en dag på stranden, og
kjøle seg av med forfriskende dukkerter.
Vil man heller til fjells, kan Hippocampe leveres
med skiløsning som tilleggsutstyr. Da blir også
påskeløypene tilgjengelige for hele familien.
Vogna er bygget av svært lette materialer, legges
enkelt sammen, og kan leveres med en praktisk
transportbag som tilbehør.
I den grad Hippocampe-brukere i det hele tatt
angrer på noe, - så er det kun at de ikke skaffet
seg denne vogna tidligere!

Se filmer av Hippocampe på
www.medema.no
Standard i NAV kontrakt:
•
Polstret sete
•
Armlener
•
Vinkeljusterbar rygg
•
Bremser på begge bakhjul
•
Hoftebelte
•
Kjørebøyle
•
Trekksnor

Fyller lite sammenslått

Ballonghjul, super løsning for mykt underlag!

Skikit til Hippocampe, nå også med
skiløsning under seteenhet. Velg ski kit og
ski kit bakhjul.
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Sittevogner
Hippocampe

Du skal lete lenge etter et produkt med flere
muligheter!

Perfekt for svømmehall - tåler klor

Perfekt for å ta seg en dukkert.
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Svært mange vil ha glede av Hippocampe

Velegnet til alle aldre!

Frihet til å bevege seg hvor du vil ..

Hippocampe uten bruker flyter i vann

Sportslig utseende

Kjenn på vannet..

Vær med der det skjer

Hodestøtte hdvreg
1803-1227

Spesialsete Stabilo sitteinnsats
str S 1803-1243
Str M 1803-1242
Str L 1803-1241
Str XL 1803-1244

Nett armlen universal 1803-1229

Armlener er standard

Hoftebelte er standard

Vest neopren universal
1803-1248

Veske ryggmontert
(8 x 23 x 37 cm)
1803-1247

Transportveske str S, M, L
1803-1245
Transportveske str XL
1803-1248

Hjulsett ballonghjul med
støttestag
1803-1226

Ski kit forhjul 1803-1239

Ski kit bakhjul 1803-1238

Sidestøtter tåler vann
1813-1452
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Stabilo

Sittevogner
Hippocampe

på Hippocampe er sitteinnsats Stabilo.
Denne innsatsen fungerer glimrende, og gjør det mulig for et enda større antall bruker å kunne glede seg over
Hippocampe.
Fordeler med Stabilo sitteinnsats:
• Vakumformet, kan formes direkte etter dagsform og behov, vakumpumpe inkludert
• Enkel å ta inn og ut av Hippocampe
• Gir solid støtte og stabilitet
• Tåler vann
• Blir ikke vått, trekker ikke vann
• Øker komfort
• Stort anvendelsesområde, også i kombinasjon med andre produkter

Hippocampe med Stabilo sitteinnsats
Hippocampe
S
M
L
XL
Max brukerlengde
130 cm
140-165 cm
165-185 cm
185-200 cm
Avstand seterygg - ben72 cm
80 cm
92 cm
107 cm
støtte
Rygghøyde standard
38 cm
38 cm
38 cm
38 cm
Ryggbredde
42 cm
42 cm
42 cm
42 cm
Setebredde
42 cm
42 cm
42 cm
42 cm
Setedybde
40 cm*
40 cm*
40 cm*
40 cm*
Totalbredde
67 cm
67 cm
67 cm
67 cm
Setehøyde
35 cm
35 cm
35 cm
35 cm
Totallengde
116 cm
126 cm
136 cm
151 cm
Mål sammenslått
50x40x116
50x40x126
50x40x136
50x40x151 cm
(BxHxL)
cm
cm
cm
Maks brukervekt
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
* Setedybden er vanligvis ikke et avgjørende kriterium ved tilpasning av Hippocampe.
Kroppshøyde og ønsket avstand mellom seterygg og benstøtte gir den beste
indikasjonen for hvilken størrelse man bør velge.
Spesialsete Stabilo
A Ryggbredde
30 cm
35 cm
40 cm
45 cm
B Setedybde+rygghøyde
30+50 cm
35+60 cm
40+75 cm
45+75 cm
C (se skisse til høyre)
D (se skisse til høyre)

58 cm
28 cm

65 cm
28 cm

75 cm
35 cm

85 cm
35 cm

Spesialsete Stabilo
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