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Cross 5 COMFORT
Een veelzijdige rolstoel met comfortabele
en eenvoudige positionering.

Etac R82 - Hulpmiddelen vol mogelijkheden
Onze Etac R82 hulpmiddelen bieden maximale vrijheid en beweging voor kinderen,
jongeren en volwassenen met een beperking.
Met ons brede assortiment op het gebied van zitten, staan, lopen, toilet, douche en badkamer, vervoer, tilliften en
transfers bieden wij slimme en hoogwaardige oplossingen voor het dagelijks leven. En dat al meer dan 40 jaar!

In de afgelopen jaren heeft de Etac Group zijn productassortiment flink uitgebreid.
Onze merken:
Etac:		

Hulpmiddelen voor volwassenen voor douche & toilet, ADL-hulpmiddelen en rolstoelen

Immedia:

Transfer-hulpmiddelen

Molift:		

Tilliften en tilbanden

Star:		

Luchtcel-zitkussens

R82:		

Hulpmiddelen voor kinderen op het gebied van zitten, staan, lopen, vervoer, toilet en douche

Convaid:

Stevige wandelwagens voor grotere kinderen of jongeren met een beperking

Rolstoelen
Etac ontwikkelt en produceert rolstoelen voor een actieve houding, optimaal comfort en functionaliteit. In de loop van
de tijd hebben we een breed assortiment samengesteld met een uitgebreide reeks accessoires, aangepast aan de
behoefte van verschillende gebruikers. Een rolstoel voor iedereen.

2

Rolstoelen | Etac Cross 5 COMFORT / COMFORT XL

Etac | Creating Possibilities

Adult | Rolstoelen

Zit beter en bereik meer
Ability Based Seatingtm

Ability Based Seatingtm biedt oplossingen die de rolstoelgebruiker helpen om zo
actief en mobiel te zijn als hij of zij dat wil.

De rolstoel
Een rolstoel is niet slechts een hulpmiddel voor mobiliteit.
Een goede rolstoel helpt de gebruiker actief deel te
nemen aan het leven en interactief te zijn met zijn of haar
omgeving.
Etac rolstoelen passen zich aan de behoefte van de
gebruiker aan. Een goed afgestelde rolstoel is belangrijk
voor een juiste en comfortabele houding.
De behoeftes van de gebruiker veranderen regelmatig.
Het is daarom essentieel om elke rolstoel regelmatig te
controleren op de juiste afstellingen voor de gebruiker.
Een paar graden of enkele centimeters maken vaak een
groot verschil. Dit is waar het bij Ability Based Seatingtm om
draait.

Shape Up!
Een juiste zithouding en rugondersteuning zorgt voor een
actieve houding. Daarom is het belangrijk om een rolstoel
juist in te stellen.
Let's shape up!

www.etac.com/nl
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Etac Cross 5 COMFORT
De Etac Cross 5 COMFORT combineert maximaal comfort met uitstekende functionaliteit.

Optimaal zitcomfort en rijgedrag
De verstelbare rugleuning, het unieke frame en de
uitgebreide reeks accessoires zorgen ervoor dat er een
Etac Cross 5 COMFORT is voor iedereen. De extreme
stijfheid van het rolstoelframe staat garant voor een
uitstekend rijgedrag.

Eenvoudig in te stellen
Het instellen van de Cross 5 is eenvoudig en vereist
een minimum aan gereedschap om aan de individuele
behoefte van de gebruiker te voldoen.
De Etac Cross COMFORT is ook verkrijgbaar
in de XL variant, met een maximaal
gebruikersgewicht van 160 kg.

Details
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Intram zitsysteem

Uitstekende rij-eigenschappen

De velours Intram tulprugleuning biedt
goede ondersteuning van de rug voor
een comfortabele zithouding. Samen met
de gepolsterde zitting biedt het Intram
zitsysteem hoogwaardig comfort.

De Cross 5 COMFORT heeft een dubbel
kruisframe en evenaart de stijfheid van een
vastframe rolstoel. Goede rij-eigenschappen
zijn gegarandeerd.

Uitgekiend ontwerp

Veelzijdige mogelijkheden

Eenvoudig instelbaar voor iedere gebruiker.
De achterwielen kunnen in 4 posities in elk
gat gemonteerd worden. Met maar liefst 38
asposities is de rolstoel zeer nauwkeurig
af te stellen op de gewenste zithoogte en
stabiliteit. 2° camber standaard.

Uitgebreid assortiment aan opties en
accessoires. Met een 20" achterwiel in de
bovenste asgat-posities kan bijvoorbeeld naar
wens ook een lage zithoogte gerealiseerd
worden.
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38 asgatposities bieden een groot zithoogtebereik van 34 tot 53,5 cm (framehoogte). De kleine stapgrootte tussen de
verschillende posities biedt een bijzonder fijne verstelling en perfecte balans.

Cross 5
35 cm kort
35 cm lang
37,5 cm kort
37.5 cm lang
40 cm kort
40 cm lang
42,5 cm kort
42,5 cm lang
45 cm kort
45 cm lang
47,5 cm kort
47,5 cm lang
50 cm kort
50 cm lang

Artikelnummer

Totale breedte

Zitdiepte vanaf
rugbuis*

Rijklaar
gewicht

Transportgewicht

13126001
13126002
13126003
13126004
13126005
13126006
13126007
13126008
13126009
13126010
13126011
13126012
13126013
13126014

56,0 cm
56,0 cm
58,5 cm
58,5 cm
61,0 cm
61,0 cm
63,5 cm
63,5 cm
66,0 cm
66,0 cm
68,5 cm
68,5 cm
71,0 cm
71,0 cm

36-49 cm
42-55 cm
36-49 cm
42-55 cm
36-49 cm
42-55 cm
36-49 cm
42-55 cm
36-49 cm
42-55 cm
36-49 cm
42-55 cm
36-49 cm
42-55 cm

15,0 kg
15,2 kg
15,1 kg
15,3 kg
15,2 kg
15,4 kg
15,3 kg
15,5 kg
15,5 kg
15,7 kg
15,6 kg
15,8 kg
15,7 kg
15,9 kg

8,23 kg
8,43 kg
8,33 kg
8,53 kg
8,43 kg
8,63 kg
8,53 kg
8,73 kg
8,73 kg
8,93 kg
8,83 kg
9,03 kg
8,93 kg
9,13 kg

13126111
13126112
13126113
13126114
13126115
13126116
13126117
13126118
13126119
13126120
13126121
13126122

68,5 cm
68,5 cm
71,0 cm
71,0 cm
73,5 cm
73,5 cm
76,0 cm
76,0 cm
78,5 cm
78,5 cm
81,0 cm
81,0 cm

36-49 cm
42-55 cm
36-49 cm
42-55 cm
36-49 cm
42-55 cm
36-49 cm
42-55 cm
36-49 cm
42-55 cm
36-49 cm
42-55 cm

15,9 kg
16,1 kg
16,0 kg
16,2 kg
16,1 kg
16,3 kg
16,3 kg
16,5 kg
16,4 kg
16,6 kg
16,5 kg
16,7 kg

9,13 kg
9,33 kg
9,23 kg
9,43 kg
9,33 kg
9,53 kg
9,53 kg
9,73 kg
9,63 kg
9,83 kg
9,73 kg
9,93 kg

Cross 5 XL
47,5 cm kort
47,5 cm lang
50 cm kort
50 cm lang
52,5 cm kort
52,5 cm lang
55 cm kort
55 cm lang
57,5 cm kort
57,5 cm lang
60 cm kort
60 cm lang

Gewicht en afmetingen zijn voor een rolstoel met 24" quick relase achterwielen, hogedruk banden, aluminium hoepels, beensteunen, voetsteunen, remmen, armsteunen en zwenkwielen.
De gegeven gewichten en afmetingen kunnen 2% afwijken.

Framehoogte voor

Transportbreedte

Lengte opgevouwen

Framehoogte achter

Totale hoogte

Max. gebruikersgewicht

Rughoogte (Tulprug)

Totale lengte

34-56,5 cm

34-53 cm

45 cm

www.etac.com/nl

32 cm

74-128 cm

76-92 cm

Cross 5 COMFORT: 135 kg
Cross 5 COMFORT XL: 160 kg

102-122 cm
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Intram zitsysteem
Een uitstekend gepolsterd zitsysteem voor de Etac Cross 5 COMFORT (XL)
De Etac Cross 5 COMFORT (XL) is uitgevoerd met een gepolsterde zitting en rugleuning: het Intram zitsysteem. Het
Intram zitsysteem biedt een uitstekend zitcomfort door de keuze voor uitsluitend hoogwaardige materialen. De
zitpolstering is standaard uitgevoerd in een hoogwaardig koudschuim.

Uitstekend zitcomfort
De zittingen in Comfort-uitvoering met traagschuim zijn voorzien van een extra onderlaag waardoor er nog wat extra
schokdemping is en de zitbotten worden opgevangen voordat het laagste punt wordt bereikt. Met de taludzitting willen
we bereiken dat het bekken wordt gestabiliseerd. Dit voorkomt achterover kantelen van het bekken waardoor het
contact met de rugleuning kleiner zou worden.
Het talud is op een dusdanige wijze vormgegeven dat de hoogte aan de voorzijde nauwelijks groter is dan bij een
vlak gepolsterde zitting. Hierdoor blijft het mogelijk om te trippelen en neemt de effectieve zithoogte nauwelijks toe
ten opzichte van een vlakke zitting. De ophanging van de zittingen is met verzonken haken waardoor het verschil in
zithoogte ten opzichte van de zitmat slechts 3,5 cm bedraagt.
De rugleuningen zijn eveneens uitgevoerd
met een hoogwaardig koudschuim; de
polstering is op een zodanige manier
aangebracht dat vergroeiingen als kyfose
er in de meeste gevallen in wegvallen.
Dit is mede te danken aan de basis die aan
de onderzijde open is en voorzien is van
instelbare banden. Hierdoor is ook de
herinzetbaarheid van deze rugleuningen
gewaarborgd. Verder is de laterale
ondersteuning zo aangebracht dat de
heupen vrij blijven.
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Vlakke zitplank
Afbekleed in zwart antislip.

www.etac.com/nl

Drempelzitting
Afbekleed in zwart antislip en
voorzien van een 5 of 7 cm
hoge drempel.

Vlak gepolsterde zitting

Taludzitting

Voorzien van koudschuim.
Ook leverbaar in Comfortuitvoering met traagschuim
polstering. Afbekleed in
donkergrijs velours of platilon.

Voorzien van koudschuim of
met traagschuim polstering.
Standaard afbekleed in
platilon.

Hoge rugleuning

Tulprug

Naspanbaar en gepolsterd
met een hoogwaardig
koudschuim. Voorzien van
laterale ondersteuning.

Naspanbaar en gepolsterd met
een hoogwaardig koudschuim
en voorzien van laterale ondersteuning.

Voorzien van een houten
basis met open onderzijde
en vijf met klittenband
naspanbare banden.
Afbekleed in donkergrijs
velours of platilon. Rughoogte
56 cm.

Voorzien van een houten basis
met open onderzijde en vier
met klittenband naspanbare
banden. Afbekleed in
donkergrijs velours of platilon.
Rughoogte 45 cm.

Ophangsysteem

Cliplocks

De rugleuningen zijn
voorzien van een uitgekiend
ophangsysteem waardoor
het mogelijk is om met één
hand de rugleuning te (de)
monteren. Hiervoor is de
rolstoel uitgevoerd met het
intram rugframe.

Voor borging van de voorste
twee zittinghaken in het
rolstoelframe (optioneel).

Rolstoelen| Etac Cross 5 COMFORT / COMFORT XL

7

Standaard uitvoering
Intram tulprug

Intram vlak gepolsterde zitting

In donkergrijs velours

Koudschuim polstering
Standaard bekleding: platilon (de foto toont
de velours uitvoering)

Rugleuning

Remmen gehoekt

Naspanbaar gesingeld

Drukrem met gehoekte remhendel.

Duwhandvatten

Afneembare armsteunen

Aftneembaar en in hoogte instelbaar met
inbus of vleugelmoer. Armleggerlengte 36 cm.

In hoogte instelbaar en uitneembaar.

Gepolsterde platilon armleggerhoes (niet op
de foto maar standaard meegeleverd)

Achterwielen

Camberhoek 2o

24" massief met alumium hoepels

Stokhouder

Prio Comfort beensteunen

Inclusief lus.
Te monteren aan de linker- of rechterzijde.

Met opklapbare kuitplaten,
lengtecompenserend.
De voetsteunen zijn opklapbaar en
verstelbaar in hoogte en hoek, incl.
insteekbuis. Ook verkrijgbaar met -8 of +10
cm lange insteekbuis.

Voorwielen

Comfort beensteun model 2

4", 5", 6", 6,5" en 8" beschikbaar.
Allround of semipneu.

Afneembaar en wegzwenkbaar
met zwarte kuitplaat, lengte compenserend
(standaard op zitbreedtes kleiner dan 35,
37,5 en 40 cm

Framekleuren

Standaard Zwart - 01
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Optioneel Donker blauw - 93
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Optioneel Wit - 92
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Etac Cross 5 Comfort en Comfort XL:
•
•
•
•
•

Het Intram zitsysteem: hoogwaardig comfort
Zeer stijve frameconstructie: uitstekende rij-eigenschappen
Bewezen en vertrouwde kwaliteit: 5 jaar garantie (materiaal- en fabricagefouten)
Uitgekiend ontwerp: eenvoudig instelbaar voor iedere gebruiker
Veelzijdige mogelijkheden: uitgebreid assortiment aan opties en accessoires

www.etac.com/nl
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Accessoires
Amputatiesteun

Remmen met verlengde remhendel

Instelbaar in hoogte, diepte en hoek.
Links of rechts te monteren.
Bekleding: grijs velours of platilon.

Neerklapbare remhendel voor zijdelingse
transfer.

Voetplaatpolstering

Eénhandige rembediening

Voor extra comfort.
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Te bedienen aan de rechter- of linkerzijde.

Zitdieptevergroter

Trommelremmen

Vergroot de zitdiepte met 6 cm (vooral
toegepast in combinatie met de Intram
rugleuning).

Standaard ruimte tussen hendel en handvat,
100 mm.
Voor mensen met kleinere handen.
Ruimte tussen hendel en handvat, 75 mm

Heupgordel

Verbredingsset

Met drukknopen, verstelbaar in lengte.
Twee mogelijke bevestigingspunten op het
frame.

Vergroot de ruimte tussen de armsteunen en
de totale breedte van de rolstoel met 2 cm.

Werkblad

Verbrede balhoofden

Transparant.
Te monteren op lange armsteunen

Verplaatst het voorwiel 3 cm naar de
buitenzijde.
Totale breedte van rolstoel blijft gelijk.

College-werkblad

Verlaagde balhoofden

Verstelbaar in diepte en breedte. Zijdelings
opklapbaar.
Bevestigen op armsteunbeugels.
De hoogte wordt ingesteld met behulp van de
armsteun.

Voor 4" en 5" voorwielen, voor extra kleine
zithoogte.

Hakband

Kuitband

Verstelbaar in lengte.
Niet in combinatie met vergrote voetplaten.
Standaard op de Cross 5 COMFORT XL.

Afneembaar, verstelbaar in lengte.
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Accessoires

www.etac.com/nl

Gepolsterde hoofdsteun

Duwbeugel

Te monteren met een Intram
hoofdsteunhuisje op de duwbeugel of Intram
rugpolsterdelen. In hoogte, diepte en hoek
instelbaar. Met afneembare en wasbare
velours of platilon hoes.

In hoogte instelbaar en uitneembaar.

Gereedschapsset

One-arm drive

Bevat drie moersleutels, vijf inbusleutels, een
dopsleuten en een kruiskopschroevendraaier.

Verkrijgbaar in een rechts en linkse
uitvoering.
Niet in combinatie met trommelremmen.

Dijbeensteun met foampad

Rugfixatiebeugel

Te monteren aan bestaande armsteun.

Biedt extra stijfheid aan het rugframe,
eenvoudig neerklapbaar.
Standaard op de Cross 5 COMFORT XL.

Spaakbeschermers

Anti-kiep telescopisch

Transparant of met grijs Etac logo. Niet voor
26" wielen.

Opklapbaar. In hoogte, diepte en hoek
instelbaar.
Passend voor alle zithoogtes. Altijd per paar.

Standaard beensteun

Centrale voetplaat

Uitneembaar gemonteerd. Ook verkrijgbaar
in 90° of extra korte uitvoering.

Opklapbaar en instelbaar in hoogte, diepte
en hoek.

Gipsbeensteun

Vergrote voetplaten

Met afzondelijk kussen.
Instelbaar in hoogte, diepte en hoek.
Wegzwenkbaar.
Exclusief voetenplaat

Vergroot de voetplaatdiepte.
Te monteren op standaard voetplaat.
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Het onderhouden en zelfs verbeteren van de functionaliteit van de rolstoelgebruiker vereist een
optimaal ingestelde rolstoel op basis van individuele behoeftes. Met de Etac rolstoelen is dit
eenvoudig te creëren. Wij noemen dit Ability Based SeatingTM.

“Onze Etac R82 hulpmiddelen bieden maximale vrijheid en beweging voor
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking”
Kijk voor het laatste nieuws op
www.etac.com/nl
Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686
E: info.holland@R82.com
W: Etac.com/nl

