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Explorer Mini er en elektrisk rullestol utviklet for å 
hjelpe barn med nedsatt funksjonsevne til å nå noen 
viktige stadier i deres utvikling. Dette gjøres ved å 
introdusere selvstyrte bevegelser i tidlig alder.

Midtstyring stimulerer
til bruk av begge armene

Bordet og ryggstøtten sikrer  
støtte og fri bevegelse

Økt selvstendighet
Explorer Mini gir de minste barna muligheten til å bli mer  
selvstendige gjennom utforsking. Det lekne utseende og  
den fordelaktige utformingen oppmuntrer barnet til  
selvstyrte bevegelser.

Utvikle styrke og utholdenhet
Den unike konstruksjonen gir barnet akkurat den støtten det 
trenger for å utvikle styrke, utholdenhet og holdningskontroll.

Stabile, stående stillinger
Explorer Mini er ergonomisk utformet med flere vektbærende 
støtter som bidrar til stabil og trygg posisjonering. 

Utforske omgivelsene
Med Explorer Mini kan barnet tidlig begynne å utforske  
omgivelsene rundt seg. 

Rullestolen er lett å transportere, og gjør det mulig for familier  
å bruke den i ulike aktiviteter, slik at barnet kan utforske og  
delta på egen hånd.

Mobilitet til rett tid

Fremmer tidlig læring

Explorer Mini kan brukes 
allerede fra  

12 måneders alder.

Gjennomsnittlig 
oppstartalder  
for barn i dag.

6 mnd. 9 mnd. 12 mnd. 18 mnd. 2 år 2,5 år 3 år



JUNGLE

OCEAN

Tiltenkt aldersgruppe 12–36 måneder

Maks. brukervekt 16 kg

Maks. høyde, bruker 100 cm

Maks. hastighet 2,3 km/h

Rekkevidde 5,4 km*

Forsering av hindringer (med tilløp) 25 mm

Bredde 490 mm 

Lengde 635 mm 

Bakkeklaring 25 mm

Kjøre-elektronikk nVR2

Batteritype 12 Volt–5Ah AGM (2)

Høyde fra sete til gulv 307–550 mm

Total høyde 730–930 mm

Vekt (inkl. batterier) 24 kg

Regulerbar høyde

Målene er anslagsvis og kan endres ved behov.
*Faktisk rekkekvidde varierer avhengig av kjøreforhold og batteritilstand.
Vær oppmerksom på at Explorer Mini er klassifisert som medisinsk 
utstyr og kan kun forskrives av fagpersoner.

Justerbart, avtagbart 
sadelsete.

Justeres enkelt til ønsket høyde  
slik at barnet kan stå oppreist i  
takt med utviklingen.Stabil fotplate med 

sklisikker overflate.
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Explorer Mini Spesifikasjoner
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Explorer Mini
Explorer Mini – en elektrisk rullestol 

utviklet for å hjelpe barn med nedsatt 

funksjonsevne til å nå noen viktige 

stadier i deres utvikling. Dette  

gjøres ved å introdusere selvstyrte 

bevegelser i tidlig alder.
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Sylvia har brukt Explorer Mini 

i et par uker nå, og vi ser at 

hun er blitt mer selvstendig.

Nå vil hun helst gjøre  

ting på egen hånd.

– Mike, Sylvia´s far


