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AL-trac® Multivogn

AL-trac® Multivogn pakkeløsninger - oversikt
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AL-trac ® Multivogn

AL-trac® Multivogner
AL-trac® fra AL-trac as er vårt nye merkenavn på en rekke modeller multivogner. Vogner for de som ønsker å komme
seg ut til tross for handikapp, nedsatt førlighet eller skader som medfører nedsatt bevegelsesevne.
Vi bruker begrepet «multivogn», da en vogn kan ha et utall funksjoner. Alt er basert på «Lego» prinsippet, hvor man
bytter ut noen «klosser» med andre, men på samme grunnmodul. Det som i går var en standard AL-trac® Besseggen
med offroadhjul og trommelbrem, blir plutselig en AL-trac® Glittertind med fatbikehjul og AL-trac® Fjellgeita for en
skikkelig tur i fjellet. Og det på 1-2-3 med enkle håndgrep!
Som vi sier i AL-trac as – Funksjonshemmede kommer ikke i en A4-forpakning. Hos oss bygger vi våre
AL-trac® multivogner til den enkeltes behov.
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AL-trac® Snøhetta

AL-trac® Multivogn Vinter
I AL-trac® serien inngår det flere vinterprodukter. Alle individuelt tilpasset brukeren.

Artikkel nr.:
A-1

(HMS Nr. 200754)

AL-trac® Snøhetta

AL-trac® Multivogn / kjelke med langrennsski,
støtteski og pulkdrag.
Setebredder fra størrelse 24 -45.
Aktivsete på vinkeljusterbar plate.
Kan leveres med regulerbar tilt til barn med vekt
under 35 kg.
Justering på ledsagerbøylen.

Artikkel nr.:
A-2

(HMS Nr. 210517)

AL-trac® Snøhetta (A-1)
+ ståbrett og snowblades.

Ståbrett og snowblades.
Brukes som sparkstøtting eller på ski utenfor
løypene. Populær i lek for barn som skal ha en
lettmanøvrerbar piggkjelke.
Svinger veldig lett med snowblades.
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Målskjema AL-trac® Snøhetta standard vinter

Navn bruker:
Mail:
Mobil:
Sett
kryss

Varenr.
A-1
A-2
1
2
3
4
5
4X
5X

97331
97332
97332-BESK
97333
97334
9734-1
97334-B
97312
97313
97335
97335-FOT

Beskrivelse
AL-trac® Snøhetta vinterpakke med langrennsski, støtteski og pulkdrag.
AL-trac® Snøhetta vinterpakke A-1 + ståbrett og snowblades
Oppgi standard setestørrelse
Multikjelke setebredde 28
Multikjelke setebredde 32
Multikjelke setebredde 36
Multikjelke setebredde 38
Multikjelke setebredde 42
Aktivsete med høy rygg.
Setebredde 38, rygghøyde 70
Aktivsete med høy rygg.
Setebredde 45, rygghøyde 70
Seter kan skjæres etter mål.
Alle kjelker leveres med langrennsski og teleskopstaver som standard
Tilbehør:
Snowblades
Lengdeløpsskøyter
Skøytebeskyttere
Rulleskøyter
Rulleski offroad med
håndbrems
Rulleski standard voksen med
håndbrems
Rulleski barn med håndbrems
Ståbrett type comfortkjelke
Støtteski
Fast fotbrett aluminium
Nedfelt fotbrett

97337

Faste staver med ispigg

Oppgi lengde:

Swix strap str.:

97338

Faste staver med skitrinse

Oppgi lengde:

Swix strap str.:
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Målskjema AL-trac® Snøhetta standard vinter
9706
540
541
9757-1
9757-2
9757-3
9600
9601
9602

Elastisk tau til sikring i
nedoverbakke
Brystbelte
Hoftebelte
Neoprenvest 1
Neoprenvest 2
Neoprenvest 3
Varmepose i dun small
l/b/h = 70/40/20 cm.
Varmepose i dun medium
l/b/h = 90/40/25 cm.
Varmepose i dun large
l/b/h = 105/50/30 cm.

Med hensyn til tilpassing av ledsagerbøyle ber vi om at ledsager(es) høyde oppgis:
Ledsager 1
Høyde
cm.
Ledsager 2
Høyde
cm.
Ledsager 3
Høyde
cm.
Annen informasjon:

Alle måleskjemaer å finne på våre hjemmesider:
www.al-trac.no
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Andre vinterprodukter
AL-trac as fører også et bredt utvalg av andre vinterprodukter utover AL-trac® serien. Vinter skal tross alt ikke være
en årsak til at man ikke kommer seg ut. Her finner du et utvalg vinterprodukter som vil gjøre vinteren mer artig. Se
også vår spesialbrosjyre for vinterprodukter på våre nettsider www.al-trac.no .
Spesialbygget Stiga Snowracer. Forlenget til 110 cm.
Her med Hamax sete, men andre seter i Aktivseteserien kan monteres.
Artikkel nr.:

506

(HMS Nr. 057105)

Forlenget 110 cm (her med
Hamax sete)

Sammenlikning Stiga og AL-trac as Aluracer.
Stiga King Size
Total bredde = 48
Høyde = 30

Aluracer kort
Total bredde = 68
Høyde = 33

Spesialbygget Stiga Snowracer. Forlenget til 110 cm.
Med Aktiv sete.
Artikkel nr.:
506
Forlenget 110 cm. med
(HMS Nr. 032813)
Aktiv sete.
525
Tiltplate
Aktiv sete leveres i størrelser 1, 2, 3, og 4.
Setebredder 28, 32,36 cm.
Egenprodusert Aluracer - kort.
Artikkel nr.:

504-KORT

Aluracer - kort

504

Aluraser Lang

(HMS Nr. 144546)
(HMS Nr. 057105)

Setelengde 110 cm. Vekt ca. 9 kg.
Forsterket brems. Standard med Stiga ski, men kan
leveres med slalåmski UTEN tillegg i prisen.
Lang 135 cm setelengde
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Artikkel nr.:
508

HMS Nr144488

508-inb

Kjelke «Snow Baby»
Innbygningsputer til
sbr 24 cm
Tilt

525

Leveres i sete størrelser 28 , kan leveres med
innbygnigsputer til sbr 24 cm

Artikkel nr.:
514-1
Snow Hamax family sete 1
514-2
Snow Hamax family sete 2
514-3
Snow Hamax family sete 3
Artikkel nr.:
514-F +
SETE STR
1,2,3
611-Høy
rygg

Snow Hamax family
forlenget sete str 3 sbr 36
cm
TILEGG FOR sete 4(38 cm)
m rygh 70 cm

Artikkel nr.:
507

Artikkel nr.:
512-(0, 1, 2, 3)

(HMS Nr. 134225)

KHW Plastkjelke med
styre og Aktivsete

Kjelke Snow Speed med
Aktivsete og separate
bremser.

God plass til voksen bakpå. Sete kan også leveres
med til og nakkestøtte.
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Skilator med langrennsski.
Artikkel nr.:

6500
6501

(HMS Nr. 108590)

Aktiv Skilator barn
Aktiv Skilator voksen

Skilatoren er regulerbar i høyde og bredde.

Skilator fast høyde med Snowblades eller
langrennsski
Artikkel nr.:

8810
8820
8830
8840
8850

Skilator str 1 = 50 cm
Skilator str 2 = 60 cm
Skilator str 3 = 70 cm
Skilator str 4 = 80 cm
Skilator str 5 = 95 cm

Skilator med støtte og mulighet for pulkdrag
Artikkel nr.:

6505
6505-drag

Skilator «Stabil»
Pulkdrag og sele for skilator
«Stabil»

Skøytestativ standard.
Artikkel nr.:

8800

Skøytestativ str. 1 – 50 cm.

8801

Skøytestativ str. 2 – 60 cm.

8802

Skøytestativ str. 3 – 70 cm.

8803

Skøytestativ str. 4 – 80 cm.

8804

Skøytestativ str. 5 – 95 cm.

(HMS Nr. 176371)
(HMS Nr. 175446)
(HMS Nr. 192104)
(HMS Nr. 211427)
(HMS Nr. 211427)

Kan også leveres med hengesete og
ledsagerhåndtak.

S i d e | 10

Aktiv karbonplastpulk med 3 forskjellige
seteløsninger.
Artikkel nr.:

610

Pulk med putesett

611

Pulk med Aktivsete

612

Pulk med Fjellpulken
seterygg

(HMS Nr. 161627)
(HMS Nr. 161627)
(HMS Nr. 161627)

Kan leveres med en spesiell sporstyring.
For tyngre bruker anbefaler vi at pulken blir levert
med meier/ski. På denne måten blir pulken lettere
å trekke.

Artikkel nr.:
612-MEIER

Ski/meier

Anbefales for tyngre brukere så pulken blir lettere
å trekke.

Artikkel nr.:
613

Sporstyring

Ved å bruke sporstyringsenheten i oppkjørte
løyper slipper man at en av meiene kommer ned i
sporet og at pulken blir gående på skjeve.
Der det ikke er preparerte sport, fjernes enheten
med et enkelt grep og legges ned i pulken. Vekt ca.
800 gram.
Aktiv karbonplastpulk kan også leveres med
ledsager/skyvebøyle.
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Artikkel nr.:
580

Ledsager/skyvebøyle

Artikkel nr.:
584

Hundedrag model Fjellpulken
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AL-trac® Sommerprodukter

AL-trac® Multivogn Sommer

Artikkel nr.:
A-3

(HMS Nr. 202476)

AL-trac® Besseggen komplett

Komplett multivogn jogger med fjelltrekksett.
Vinkelregulerbar seteplate.
Vekt ca. 10 – 13,5 kg. avhengig av utstyrsnivå.
24" offroadhjul med trommelbrems.
Parkeringsbrem på ledsagerbøyle.
Teleskopisk gådrag mefølger.

Lett å bytte sete når det trengs å byttes. Kun 4
skruer.
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AL-trac® Sommerprodukter

+
Artikkel nr.:
A-4

(HMS Nr. 200755)

AL-trac® Besseggen (A-3)
med AL-trac® Fjellgeita

Multivogn jogger med fjelltrekksett og AL-trac®
Fjellgeita.

Artikkel nr.:
A-6

(HMS Nr. 200755)

AL-trac® Fjellgeita med sete,
joggefront og gådrag

Kun AL-trac® Fjellgeita separat.
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AL-trac® Sommerprodukter

Artikkel nr.:
C-3

(HMS Nr. 230454)

AL-trac® Glittertind.
Multivogn med fatbikehjul.

AL-trac® Glittertind. Alt på en ramme med
fjelltrekksett.

Artikkel nr.:
C-4
(HMS Nr.)

AL-trac® Glittertind.
Multivogn med fatbikehjul
(C-3) og fatbike AL-trac®
Fjellgeita med brems.

Bildene kan avvike fra selve produktet/
produktdetaljer.

+

+
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AL-trac® Sommerprodukter

Artikkel nr.:
E-1
(HMS Nr.)

AL-trac® Glittertind HD.
Ekstra solid for tunge brukere.
Vinterpakke med ski, støtteski
og pulkdrag

AL-trac® Glittertind HD er en multivogn med
ekstra kraftige rør (godkjent for 180 kg.)

Artikkel nr.:
E-3
(HMS Nr.)

AL-trac® Glittertind HD.
Ekstra solid for tunge brukere.
Leveres med fatbikehjul med
trommelbrems.

AL-trac® Glittertind HD er en multivogn med
ekstra kraftige rør (godkjent for 180 kg.)

Artikkel nr.:
E-4
(HMS Nr.)

AL-trac® Glittertind HD
Multivogn m/fatbikehjul (E-3)
og fatbike AL-trac® Fjellgeita
med brems.

Bildene kan avvike fra selve produktet/
produktdetaljer.
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AL-trac® motordrift

Artikkel nr.:
M-2
(HMS Nr.)

Motordrift for AL-trac®
modellene.

2 små motorer i fatbike drivhjulene.
Skyves med ledsagerbøyle med montert
gasshåndtak for tommel.
Vekt ca. 14 kg totalt.
Batteri festes bak på seteryggen eller på
ledsagerbøyle.
Utvekslingsforhold 1:8. Enhetsvekt 3,2 kg.
Børsteløs.

Motor

S i d e | 17

AL-trac® Sommerprodukter

Artikkel nr.:
G-1

AL-trac® Galdhøpiggen.
Multivogn med 24"
fatbikehjul, ledsagerbøyle,
teleskopisk trekkdrag og
elektrisk hjelpemotor.
G-2
AL-trac® Galdhøpiggen
(HMS Nr.)
Med 20" hjul
Vår anbefaling
Her avbildet med bred front og bena ned
(HMS Nr.)

Artikkel nr.:
G-3
(HMS Nr.)

AL-trac® Galdhøpiggen HD.
Multivogn med fatbikehjul
som G-1 men med
kraftigere rør for belastning
opp til 180 kg. .

Bildene kan avvike fra selve produktet/
produktdetaljer.

Her med 24 tommers hjul
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AL-trac® Løpevogn

Artikkel nr.:
L-1
(HMS Nr.)

AL-trac® Runner løpevogn

Løpevogn med 26" racinghjul med
trommelbrems.
Velg mellom 2 typer fronter:
-

Racingfront med tynt kompakt hjul.
Standard front med smalt racinghjul.

Meget kompakt vogn – Komplett KUN 10 kg.
Ledsagerhåndtak med brems.
Vognen gjøres lett om til f. eks. en AL-trac®
fatbike multivogn.
-

Bytt front
Bytt hjul
Ta eventuelt av løpehåndtak og flytt
bremsene til standard håndtak.

Her fra et løp i København med «Team Tvilling»
I Danmark har løping med spesialvogner vert
populært i mange år
Under : Adaptiv Star USA.
Her også løping stort
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AL-trac® sykkeldrag og innbygningssett

Artikkel nr.:
SY-1
(HMS Nr.)

AL-trac® Hanger. Kun
sykkeldrag
Bred aksling

Sykkeldrag, med et enkelt drag ,kan
Al-trac brukes som en sykkelhenger.
Om akslingen er smal finnes det en bred aksling,
som gjør «sykkeltrallen ,meget stabil

Artikkel nr.:
SY-2
(HMS Nr.)

SY-3
SY-4

AL-trac® Bergen innbygging
mot vær og vind. Voksen
AL-trac® Bergen innbygging
mot vær og vind. Junior
Polstring underside, mot vær
og vind.
Anbefales spesielt til
vinterbruk

Kan brukes både som vogn og sykkeltralle.
Om bruk på vinter, ta av fronthjulet og bruk
joggefront i kombinasjon med ski
Med vindu og komplett innbygging med
avtagbare sider og tak.
Legges lett sammen med med fleksible
teltstenger som sammen med selve trekket legges
i veske bak på vognen.
Fester bak er høydejustere, for å kompensere fra
forskjellig høyde på ledsagerbøyle
.
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Artikkel nr.:
D-1
(HMS Nr.)

AL-trac® Badeanda aktiv
strandvogn.

AL-trac® Badeanda er en del av konseptet
AL-trac® Multivogn.
20" hjul uten kulelager. Kun rør-i-rør.
Tåler salt- og klorvann. Luftfylt strandhjul i front.
Til bruk på strand og i basseng.

Artikkel nr.:
DRA-1
(HMS Nr.)

AL-trac® dravogn med 2 hjul
og drag.

Et enkelt alternativ for en enkel hverdag. Kan
leveres med bremser på draget.
Kan også leveres med fatbikehjul for bedre
fremkommelighet i ulendt terreng.
Meget lett – Kun ca. 12 kg.

AL-trac® Sommerprodukter

For mer informasjon, se våre hjemmesider:
www.al-trac.no
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AL-trac® Sommerprodukter
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Målskjema AL-trac® modellene

Navn bruker:
Mail:
Mobil:
Sett kryss

Varenr.
A-1
A-2
A-3
520-0
520-1
520-2
520-3
520-4
520-5
520-X-4
520-X-5
611-HØY-RYGG
97306-43
525
A-4
A-6
C-3
C-4
L-1
SY-1
SY-2
SY-3
SY-4
E-1
E-3
E-1
E-3
E-4
M-2
D-1
DRA-1
DRA-2

Beskrivelse
AL-trac® Komplett vinterpakke med langrennsski, støtteski og pulkdrag
AL-trac® vinterpakke A-1 + ståbrett og snowblades
AL-trac® Besseggen multivogn standard med offroadhjul og fjelltrekksett
Multivogn str. 0, setebredde = 24, setedybde = 25, rygghøyde = 25
Multivogn str. 1, setebredde = 28, setedybde = 32, rygghøyde = 38
Multivogn str. 2, setebredde = 32, setedybde = 28, rygghøyde = 38
Multivogn str. 3, setebredde = 36, setedybde = 34, rygghøyde = 38
Multivogn str. 4, setebredde = 38, setedybde = 40, rygghøyde = 38
Multivogn str. 5, setebredde = 42, setedybde = 28, rygghøyde = 38
Multivogn str. 4X, setebredde = 38, setedybde = 40, rygghøyde = 70
Multivogn str. 5X, setebredde = 45, setedybde = 45, rygghøyde = 70
Tillegg for Aktivsete høy rygg
Modulrygg, setebredde = 43, setedybde/høyde er justerbart. Rygg og
setepute Netti
Tiltplate 8-28 grader
Seter tilpasses etter mål
A-3 AL-trac® Besseggen + AL-trac® Fjellgeita
AL-trac® Fjellgeita, joggefront og gådrag
AL-trac® AL-trac™ multivogn med fatbikehjul
C-3 AL-trac® Glittertind + AL-trac® Fjellgeita
AL-trac® Løpevogn med løpefront 28 tommer racing hjul og ledsagerbøyle for
løping
AL-trac® Hanger. Sykkelhenger med drag og feste til vanlig sykkel
AL-trac® Bergen. Innbygging for AL-trac® Hanger med vindskjerm og tak
AL-trac® Bergen barnemodell
AL-trac® Bergen vinterpolstring underside
AL-trac® Glittertind HD multivogn med vinterpakke (ski, støtteski og drag)
AL-trac® Glittertind HD multivogn med kraftigere rør for belastning opp til
180 Kg.
AL-trac® Glittertind HD multivogn med vinterpakke (ski, støtteski og drag)
AL-trac® Glittertind HD multivogn med kraftigere rør for belastning opp til
180 Kg.
E-3 AL-trac® Glittertind HD + AL-trac® Fjellgeita
Hjelpemotor i drivhjul. Maks gasspådrag = 10 Km/t
AL-trac® Badeanda. Multivogn med badehjul og aksling rør-i-rør
Dravogn med drag
Dravogn med fatbikehjul og brems på drag for ledsager
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Målskjema AL-trac® modellene
Tilpassing
Før opp eventuelle endringer her:

97500-B-X
97500-B-2
97321
97322
97335
97335-FOT
532
533
531
530
541
548
541-50
9757-1
9757-2
9757-3
543
544
545

A-116
A-115
A-117

Bred front med vinkelstilbart sete hvor benstøtte følger tiltregulering
Ekstra bred front med vinkelstilbart sete hvor benstøtte følger tiltregulering
Fotstøtter som følger tiltregulering i 90 grader. Lengderegulerbare
Fotstøtter som følger tiltregulering i 70 grader. Lengderegulerbare
Helt gummibelagt forbrett med rem over bena
Helt gummibelagt forbrett skråstilt
Feste for nakkestøtte
Nakkestøtte – Lange vinger
Nakkestøtte – Liten
Nakkestøtte – Sanjex med dreiekule for posisjonering av hodet
Hoftebelte
Brystbelte 10 cm. Neopren velkrofeste
Brystbelte smalt 5 cm. Neopren velkrofeste
Neoprenvest str. 1
Neoprenvest str. 2
Neoprenvest str. 3
Ankelholder str. 1
Ankelholder str. 2
Ankelholder str. 3
Seter
Ta kontakt for type pute og rygg

Reservedeler
Låsepinne pulkdrag
Låsebolt med låsebøyle til drag og andre deler
Låsepinne ståbrett
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Oppgi mål på bruker:
A = Armlengde =
B = Rygghøyde =
C = Legglengde =
D = Setedybde til knehase =
E= Setebredde =

Stavmål – Fra øre til sete + 20 cm.
Om bruker er sterk + 25 cm.
Ta også mål fra sete til under armhule for å kappe sete i riktig høyde.
Med hensyn til tilpassing av ledsagerbøyle ber vi om at ledsager(es) høyde oppgis:
Ledsager 1
Høyde
cm.
Ledsager 2
Høyde
cm.
Ledsager 3
Høyde
cm.
Målskjema AL-trac® modellene
Annen informasjon:

Alle måleskjemaer er å finne på våre hjemmesider:
www.al-trac.no
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«Ingen Grenser»

AL-trac® Offroad Rullestol

Offroad rullestol

Til TV-Serien «Ingen Grenser» med Lars Monsen på NRK, ble den gang Aktiv Hjelpemidler
A/S bedt om å lage flere Offroad rullestoler som skulle benyttes under innspillingen.

Mottoet var klart:

«De har alle ulike funksjonshemminger, men deler et brennende ønske om å
vise at vilje, evner og pågangsmot har ingen grenser»
– Fra serien «Ingen Grenser - NRK» hvor Aktiv Hjelpemidler A/S leverte flere av vognene som ble
brukt på turen.

Kravene og bruksområdene var enkelt beskrevet:
«Det blir lite vei, mye skog, fjell og myr. Forutsetningen er en rullestol med meget lett ramme, store hjul og gode
håndtak for å kunne bære».
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«Ingen Grenser»

Offroad rullestol

Offroad rullestol "Ingen Grenser"
Artikkel nr.:
9900

(HMS Nr. 163816)

9901

(HMS Nr. 163817)

9902

(HMS Nr. 163818)

Artikkel nr.:
9900

AL-trac® Offroad rullestol
standard voksen utgave.
AL-trac® Offroad rullestol
standard barn/ungdom
AL-trac® Offroad rullestol
barn

9910

AL-trac® Offroad rullestol
standard med 24 drivhjul og
20 fronthjul. Stiv aksling
AL-trac® Offroad rullestol
barn/ungdom med 24
drivhjul og 20 fronthjul
AL-trac® Offroad rullestol
barn med 20 drivhjul og 16
fronthjul
AL-trac® Ledsagerbøyle

9922

AL-trac® Beskyttelsbrett front

9923

AL-trac® Fjelltrekksett og
drag
AL-trac® Klesbeskytter
«carbonplast»

(HMS Nr. 163816)

9901

(HMS Nr. 163817)

9902

(HMS Nr. 163818)

(HMS Nr. 163819)
(HMS Nr. 163821)
(HMS Nr. 163820)

97431

(HMS Nr. 172701)
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Målskjema «Ingen Grenser»

Offroad rullestol

Navn bruker:
Mail:
Mobil:
Sett kryss

Varenr. / HMS Nr.
9900

9910

Beskrivelse
AL-trac® Offroad rullestol standard med 24" hjul bak og 20" hjul foran. Stiv
aksling
AL-trac® Offroad rullestol BARN standard med 24" hjul bak og 20" hjul foran.
Stiv aksling.
AL-trac® Offroad rullestol standard med 20" hjul bak og 16" hjul foran. Stiv
aksling
AL-trac® Offroad rullestol med 24" fatbike hjul bak og 20" fatbikehjul foran.
Stiv aksling.
AL-trac® Ledsagerbøyle

111

AL-trac® Klesbeskyttere 120 eller 180 grader

9923

AL-trac® Pulkdragfeste og persondrag

9901
9902
9903

Fargevalg: Standard hammerlakk sort. Andre farger på forespørsel og avhengig av tilgang.
Oppgi mål på bruker:
A = Armlengde =
B = Rygghøyde =
C = Legglengde =
D = Setedybde til knehas =
E= Setebredde =

Stavmål – Fra øre til sete + 20 cm.
Om bruker er sterk + 25 cm.
Ta også mål fra sete til under armhule for å kappe sete i riktig høyde.
Med hensyn til tilpassing av ledsagerbøyle ber vi om at ledsager(es) høyde oppgis:
Ledsager 1
Høyde
cm.
Ledsager 2
Høyde
cm.
Ledsager 3
Høyde
cm.
Alle måleskjemaer å finne på våre hjemmesider:
www.al-trac.no
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Miljøbilder fra NRK serien «Ingen Grenser»
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Off-Road rullestol

Miljøbilder fra NRK serien «Ingen Grenser»
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Off-Road rullestol

Aktiviteter

Miljøbilder

AL-trac® Multivogn aktiviteter
Igjennom tidene har Aktiv Hjelpemidler A/S (nå AL-trac as) gledet mange med sine produkter. Her har vi samlet et
knippe av våre suksesshistorier. Dette beviser at man, uansett nedsatt funksjon, fortsatt skal kunne være i bevegelse.
Vi i AL-trac as ynder å si at vi skaper livsglede og kvalitet. En glede og kvalitet som gjør at man fortsatt kan komme
seg ut i skog og mark. Man må ikke nødvendigvis bestige et fjell med tanke på produktnavnene våre, men man blir
heller ikke «låst inne». Produktnavnene kommer jo av hva Multivognene våre faktisk har oppnådd.
«Ingen Grenser» på NRK var en åpning for å vise at man kan få andre hjelpemidler en de helt vanlig standard som er
tilpasset en gang og sykkelsti. Vi bygger for å tilpasse. Vi bygger for å gi en bedre livskvalitet. Vi bygger fordi vi ønsker
å gjøre andres liv enklere og bedre. Som vi sa for 20 år siden – «let’s move».
Bildene som her følger har vi fått tillatelse til å vise. Familiene som har gitt oss disse tillatelsene er så fornøyd med
det produktet de har fått, og muligheten til å gjøre noe annet enn bare sitte stille.
Dette er den utrolige historien man ikke skulle tro kunne vært mulig!
Lars Monsen beviste det med vogner fra den gang Aktiv Hjelpemidler A/S.
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Aktiviteter

Miljøbilder
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Aktiviteter

På vei til Gaustatoppen

Klar for tur til Gaustatoppen med sin multifunksjonshemmet datter. Med en AL-trac® multivogn
Målet skimtes i det fjerne

Matstopp på veien. Av og til
er det lettvint med
sondemat.
Her brukes AL-trac®
multivogn med AL-trac®
Fjellgeita med 1 hjul, da det
er for smalt til å bruke
vognen med 2 hjul .
Far har da hjulene på
ryggen.
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Aktiviteter

På vei til Gaustatoppen

Temmelig bratt men målet skimtes i det fjerne.
Det regnet, så her må sete tømmes for vann.

Her overrekkes gave fra
Turistforeningen

Gratulerer vel gjennomført. Noen gode hjelpere hjalp dem opp
det siste stykket.
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Aktiviteter

Andbergshøe

Til topps med
rullestol etter
veddemål
Kameratene inngikk et litt uvanlig veddemål. Asgeir tapte, og måtte dra kameraten Geir
i rullestol opp på en fjelltopp.

Etter fire timers slit var de på Andbergshøe 1184 meter over havet i Lesja kommune.
I kraftig vind hadde kameratene gjennomført et mål som ble satt for 15 måneder
siden.
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Aktiviteter

Andbergshøe

En kamerat i spesiallaget rullestol har på ny fått oppleve flott natur. Og
konklusjonen etter miniekspedisjonen i høst er at ting slett ikke er umulig selv
med et litt vanskelig utgangspunkt.
– Helt fantastisk, jeg kan ikke beskrive det. Et høydepunkt i livet mitt nå, sier
Geir (58) selv.
Han har allerede bestemt seg for å skaffe en egen spesiallaget rullestol, eller tralle, for å
komme seg mer ut i naturen.
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Aktiviteter

Andberghøe

Endelig oppe
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Aktiviteter

Over Besseggen

VG følger
Den luftige turen over Besseggen, der Per Gynt hevdet at han red ned på et reinsdyr, er et yndet
turmål. I fjor gikk hele 36.000 mennesker ruten, men de fleste hadde et langt lettere utgangspunkt
enn Luis.

Han er lam fra livet og ned etter at han fikk polio som liten. Han er derfor helt avhengig av
hjelpemidler eller hjelp fra andre for å forflytte seg. En tur over Besseggen hadde han ikke forestilt seg
før Turid (22), som han kjenner gjennom opphold på Beitostølen helsesportsenter, foreslo det.
- Jeg ville veldig gjerne ha ham med på tur, og så tenkte jeg at det var noe vi kunne gjøre sammen. Det
var jo for at han skulle få den gode opplevelsen av den fine turen, sier han til VG.

Ville ikke være feig
32-åringen tok først ikke forslaget hennes seriøst. Men etter hvert om jeg skjønte at hun ikke
tøyset, kunne ikke jeg være feig, sier han. Luis samlet et team på fem assistenter og fikk låne en
terrengvennlig rullestol fra AL-trac as (tidl. Aktiv hjelpemidler A/S).

Luis er trolig den første
rullestolbrukeren som har krysset
Besseggen.
- Med vilje og gode mennesker rundt
seg er det helt utrolig hva man kan
gjennomføre, sier han til VG.
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Aktiviteter

Over Besseggen

På de bredeste partiene,
ble stolen brukt med 3
hjul.
Der det var smalt ble
den brukt med 2 hjul
som en «Fjellgeit»
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Aktiviteter

"En menneskerett å drikke rent fjellvann"

På tur med AL-trac® multivogn. Josefine er på tur i høstferien og sin nye AL-trac® Fjellgeita.

Rotvelt ingen hindring

Det er en menneskerett og kunne
drikke rent fjellvann, ifølge far
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Aktiviteter

"En menneskerett å drikke rent fjellvann"

AL-trac® Fjellgeita. Her uten
fronthjul. Vekt 7 kg.
Kan også benyttes med fronthjul.
NB! Det er nå også laget
"parkeringsstøtter" til AL-trac®
Fjellgeita.
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Aktiviteter

Torstein Lerhol
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Aktiviteter

Torstein Lerhol
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Aktiviteter

Torstein Lerhol
Sommeren 2018 ble vi bedt
om å bygge om vognen med
24" fatbikehjul
Mål: villmarkstur til Canada

Om vinteren settes det ski på
overdelen

Det ble laget en stor artikkel i Dagens Næringsliv, hvor de var med
Torstein på forskjellige aktiviteter, blant annet hjortejakt.
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Andre produktkataloger

Andre produktkataloger
Aktiv Hjelpemidler A/S har gjennom mange år laget mange løsninger så funksjonshemmede kan komme seg ut i skog
og mark. Mange produkter som hver og en er helt unike. Vår AL-trac® serie er vårt hovedområde, som stadig utvikles
og forbedres. Se våre hjemmesider:
www.al-trac.no
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