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Explorer Mini



Explorer Mini er en elektrisk mobilitetsløsning, der er 
designet til at hjælpe med at nå milepæle i udviklingen 
ved at introducere selvinitieret bevægelse for børn 
med nedsat mobilitet i en tidlig alder.

Det centermonterede joystick 
fremmer brugen af begge arme

Integreret bord og ryglæn støtter og  
giver bevægelsesfrihed

Øget uafhængighed
Explorer Mini giver små børn mulighed for at blive mere 
uafhængige gennem udforskning af omgivelserne. Det bevidste 
design, den indbydende æstetik og tilpasning til barnets vækst 
tilskynder til bevægelse, som barnet selv kan sætte i gang.

Udvikling af styrke og udholdenhed
Det intuitive design giver den helt rigtige støtte og giver barnet 
mulighed for at udvikle styrke, udholdenhed og kontrol over 
kropsholdningen.

Stabile, opretstående stillinger
Explorer Mini er en ergonomisk enhed med flere vægtbærende 
overflader, der hjælper med at fremme sikre, stabile, stående 
stillinger. 

Udforskning af omgivelserne
Med denne sikre platform kan barnet begynde at interagere med 
det nære personlige rum og derefter gå videre til at udforske 
omgivelserne. 

Explorer Mini er let og nem at transportere og giver familier 
mulighed for at tage den med overalt, så barnet kan udforske og 
lære i mange forskellige omgivelser.

Mobilitet til tiden

Maksimer tidlig 
læring

Explorer Mini kan 
allerede introduceres ved 

12 måneders alderen

Aktuelle anbefalinger 
til gennemsnitlig alder 
for pædiatrisk eldrevet 

mobilitet

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



Specifikationer for Explorer Mini
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Tilsigtet aldersgruppe 12-36 måneder

Maks. brugervægt 16 kg

Maks. brugerhøjde 100 cm

Maks. hastighed 2,3 km/t

Rækkevidde 5,4 km*

Forhindringsevne (med tilløb) 25 mm

Basisbredde 490 mm 

Basislængde 635 mm 

Frihøjde 25 mm

Køreelektronik nVR2

Batteritype 12 volt – 5 Ah AGM (2)

Højde fra gulv til sæde 307-550 mm

Stolens samlede højde 730-930 mm

Stolens vægt (inkl. batterier) 24 kg

Højdejusterbar

*Den faktiske rækkevidde varierer, afhængigt af kørebetingelser og batteriforhold
Bemærk, at Explorer Mini er et medicinsk udstyr
Målingerne er omtrentlige og kan ændres uden varsel

Formet, justerbart, 
aftageligt saddelsæde

Placeres i den ønskede højde, så 
barnet kan stå op i takt med dets 
udvikling.Stabil platform med 

skridsikker overflade. 
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Nu, hvor Sylvia har brugt 

Explorer Mini i et par uger, ser 

vi virkelig en masse personlig 

drivkraft, der gør hende mere 

uafhængig. Nu vil hun bare 

gøre tingene selv.

– Sylvias far


