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Swifty 2

Swifty 2

- en bekväm och enkel sulky
Nu finns Swifty i en lite större storlek. Sulkyn är mycket
allsidig tack vare den låga vikten och de ledade länkhjulen.
Sittenhet och chassi är monterade ihop till en enhet vilket
gör Swifty enkel att fälla ihop för ta med sig i bilen och på
andra resor.

Lättkörd och med snygg design
Vinkelställbar rygg, bra sittdjup tillsammans med möjligheten
att ställa fotplattan i rätt höjd samt många tillbehör i form
av selen och bälten gör att barnet får en bekväm sittposition
och komfort.
Specialvävt tyg med invävda luftkanaler i klädseln gör att
sulkyn är skön att sitta i både då det är varmt eller kallt ute.
Klädseln är förberedd med insydda skåror som gör det enkelt
att montera tillbehören.
Riktningsspärr på länkhjulen ingår i standardutförandet.
Swifty passar lika bra för promenader på ojämnt underlag
som i stadsmiljö.
Fotplattan är designad för att släppa igenom smuts, snö och
vatten. Hålen i fotplattan gör det möjligt att lätt montera
fotremmar för varje barns individuella behov.
Fotplattan kan ställas högt för det lilla barnet för att sedan
sänkas ned allt eftersom barnet växer.

Standardutförande
Fastmonterad sittenhet och chassi, klädsel, sufflett, korg,
H-bälte, massiva hjul med ledade länkhjul med riktningsspärr,
justerbart körhandtag, fotstöd. Transportfästen ingår för
godkänd fastsättning i bil eller buss.

Många tillbehör
Abduktionsblock
Avsmalningsdynor
Bord, transparent
Bålstöd, mjukt med bälte
Bålstöd, standard
Fjärils/bröstbälte
Fjärils/bröstbälte, flexibelt
Fotremmar
Grensele
Huvudskydd
Höftbälte
Luftpumpade hjul
Polstring till chassiram
Regncape
Sufflett, huvud- och benskydd mot sol och regn
Suflett, transparent inkl benskydd
Säkerhetsbåge, polstring ingår
Tramprör
Transparent regnskydd för suflett
Transportfästen
Väst, medium

Swifty 2, mått och vikt
Sittdjup

37,5 cm

Sittbredd

39,5cm (Avsmalningsdynor)

Ryggstödshöjd

70 cm

Benlängd fotplatta

21 - 37 cm

Höftvinkel

90-100°

Fotplattans vinkel

90 °

Fotplatta (B x D)

31x20 cm

Sittvinkel

+ 20 °

Totala mått uppfälld (BxHxD) 67 x 113 x 98 cm
Totala mått hopfälld (BxHxD) 67 x 49 x 79 cm
Framhjul

18 cm

Bakhjul

25 cm

Vikt

18,2kg

Max belastningsvikt

50 kg
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