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Hippocampe

- Ett hav av möjligheter

För aktiva familjer!
Hippocampe är en livsstilsprodukt som flyttar gränser.
Den är ett ypperligt semester- och fritidshjälpmedel,
som ger en upplevelse och livskvalitet även till de som
inte klarar att ta sig fram för egen maskin.
Hippocampe tål både saltvatten och klor.
De breda hjulen gör det bekvämt att ta sig fram på sand.
Så nu kan alla njuta av en dag på stranden och kyla av
sig med ett uppfriskande dopp..
Vill man hellre till fjälls kan Hippocampe levereras med
skidlösning som tillbehör.
Då blir även vintersemestern tillgänglig för hela familjen.
Vagnen är byggd av mycket lätta material, fälls enkelt
ihop, och kan levereras med en praktisk transportbag
som tillbehör.
Se Hippocampe användas på: www.minicrosser.se
Standard
• Polstrad sits
• Armstöd
• Vinkeljusterbar rygg
• Bromsar på båda bakhjulen
• Höftbälte
• Körbåge
• Dragsnöre

Tar lite plats ihopfälld.

Nyheter 2017!

Utvecklingen står inte stilla, nu är
följande nyheter tillgängliga:
• Nät vid armstöd och fotstöd
• Stabilo sittinsats
• Bålstöd
• Ekerskydd
• Nytt huvudstöd

Ballonghjul, superlösning för mjukt underlag!

Nu även med skidlösning
under sittenheten.
Visad här med skidkit och skidkit bakhjul.

Du får leta länge efter en produkt som
klarar fler utmaningar

Perfekt för simhallen, tål klor.

Många har fina erfarenheter av att använda Hippocampe från bil till skidlift.

Redo att ta sig ett dopp.

Hippocampe kan användas överallt.

Årets största NYHET

Sittinsatsen Stabilo.
Denna insats fungerar utmärkt och gör det möjligt för
ett ännu större antal användare att kunna glädja sig över
Hippocampe (se teknisk data).
Fördelar med Stabilo sittinsats:
• Vakumformad, kan formas efter dagsform
och behov, vakuumpump ingår.
• Enkel att ta i och ur Hippocampe
• Ger bra stöd och stabilitet
• Vattentålig
• Blir inte våt, drar inte åt sig vatten
• Ökad komfort
• Stort användningsområde, även i kombination med
andra produkter

Hippocampe med Stabilo sittinsats

Många får glädje av Hippocampe

Passar barn, ungdom och vuxen

Frihet att ta dig dit du vill

Hippocampe flyter i vatten obelastad

Sportigt utseende

Känn på vattnet

Var med där det händer

Huvudstöd höjd, djup och
vinkeljusterbart
PFN008-ATFR

Specialsits Stabilo sittinsats S
PFN050S-ASFR-01
Specialsits Stabilo sittinsats M
PFN050M-ASFR-01
Specialsits Stabilo sittinsats L
PFN050L-ASFR-01
Specialsits Stabilo sittinsats XL
PFN050XL-ASFR-01

Nät armstöd uni. PFN032-FIFR
Nät fotstöd S PFN032-FSFR
Nät fotstöd M PFN032-FMFR
Nät fotstöd L PFN032-FLFR
Nät fotstöd XL PFN032-FXLFR

Armstöd är standard

Höftbälte är standard

Väst neopren universal
PFN013-HMFR

Väska ryggmonterad
PFN012-BSFR

Transportväska stl S, M, L
PFNO11-BLFR
Transportväska stl XL
PFNO11-BXFR

Hjulset ballonghjul med
stödstag
PFN010-RBFR

Skidkit framhjul PFN014-KSFR

Skidkit bakhjul PFN023-SAFR

Bålstöd, vattentåliga
HIPPO-SIDEST

Teknisk data
Hippocampe
Max brukarlängd
Avstånd sitsrygg - benstöd
Rygghöjd standard
Ryggbredd
Sittbredd
Sitddjup
Totalbredd
Sitthöjd
Totallängd
Mått ihopfälld (BxHxL)
Max brukarvikt

S
130 cm
72 cm
38 cm
42 cm
42 cm
40 cm*
67 cm
35 cm
116 cm
50x40x116 cm
130 kg

M
140-165 cm
80 cm
38 cm
42 cm
42 cm
40 cm*
67 cm
35 cm
126 cm
50x40x126 cm
130 kg

L
165-185 cm
92 cm
38 cm
42 cm
42 cm
40 cm*
67 cm
35 cm
136 cm
50x40x136 cm
130 kg

XL
185-200 cm
107 cm
38 cm
42 cm
42 cm
40 cm*
67 cm
35 cm
151 cm
50x40x151 cm
130 kg

* Sittdjupet är vanligtvis inte ett avgörande kriterium vid anpassning av Hippocampe. Kroppslängd och
önskat avstånd mellan sitsygg och benstöd ger den bästa indikationen för vilken storlek man bör välja.
Specialsits Stabilo
A Ryggbredd
B Sittdjup+rygghöjd
Specialsits Stabilo

C (se skiss till vänster)
D (se skiss till vänster)

30 cm
30+50 cm

35 cm
35+60 cm

40 cm
40+75 cm

45 cm
45+75 cm

58 cm
28 cm

65 cm
28 cm

75 cm
35 cm

85 cm
35 cm

Beställningsdata
Komplett vagn
Hippocampe Small
polstrad sits, vinkeljusterbar rygg, armstöd, bromsar, höftbälte, körbygel, dragsnöre
Hippocampe Medium
polstrad sits, vinkeljusterbar rygg, armstöd, bromsar, höftbälte, körbygel, dragsnöre
Hippocampe Large
polstrad sits, vinkeljusterbar rygg, armstöd, bromsar, höftbälte, körbygel, dragsnöre
Hippocampe X-large
polstrad sits, vinkeljusterbar rygg, armstöd, bromsar, höftbälte, körbygel, dragsnöre
Tillbehör
Ekerskydd sittvagn Hippocampe st
Hjulset ballonghjul 2 st med stödstag
Huvudstöd, multijusterbart
Nät armstöd universal
Nät fotstöd small
Nät fotstöd medium
Nät fotstöd large
Nät fotstöd x-large
Rygg höjdjusterbar
Sits Stabilo sittinsats small
Sits Stabilo sittinsats medium
Sits Stabilo sittinsats large
Sits Stabilo sittinsats x-large
Bålstöd par
Skidkit bakhjul
Skidkit framhjul
Transportväska small/medium/large
Transportväska x-large
Väska ryggmonterad
Väst neopren universal

Art.nr
PF000101-M16

Antal

PF000111-M16
PF000121-M16
PF000131-M16
Art.nr
PFN044
PFN010-RBFR
PFN008-ATFR
PFN032-FIFR
PFN033-FSFR
PFN033-FMFR
PFN033-FLFR
PFN033-FXLFR
PFN005-DRFR
PFN050S-ASFR-01
PFN050M-ASFR-01
PFN050L-ASFR-01
PFN050XL-ASFR-01
HIPPO-SIDEST
PFN023-SAFR
PFN014-KSFR
PFN011-BLFR
PFN011-BXFR
PFN012-BSFR
PFN013-HMFR

Antal

Är det något Hippocampe-användaren ångrar,
- så är det bara att de inte skaffat sig denna vagnen tidigare!
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