
HANDiGEAR – liftløsninger til friluftsliv
MULTIVOGN – terrængående kørestol



Alle mennesker er forskellige

Vi har igennem flere år specialiseret os i at gøre 
naturen tilgængelig for mennesker med særlige behov. 
Det har motiveret os til at udvikle og sammensætte 
en serie af produkter, der kan kombineres i et utal af 
individuelle løsninger.

Vores produkter er alle udvalgt og udviklet med det 
formål at sikre en optimal frihed til at leve og opleve  
– på dine særlige vilkår. 

Vi anvender selv det udstyr vi forhandler. Vejledning 
i brug af produkterne og ideer til mulige alternative 
løsninger er derfor helt naturlige for os. Vi har lang 
erfaring med at finde den løsning, som passer bedst  
til vores kunder. 

Vores produkter er ikke kun til brug i naturen, men 
kan løse rigtig mange udfordringer i din hverdag, 
hvor standardløsninger ikke er nok. Udover 
standardprodukterne i dette katalog, udvikler vi også 
individuelle lift- og forflytningsløsninger til skoler, 
institutioner og private. 

Kontakt os, og lad os sammen skabe en løsning på 
netop dit behov. 

Se mere på 
www.handigear.com

DET HELT RIGTIGE GREJ TIL NETOP DIT BEHOV!

GENEREL INFO OM HANDiGEARS 
PRODUKTER TIL FORFLYTNING
Alle vore produkter leveres CE-godkendt, og kan 
tilpasses til individuelle behov og vilkår.
Den angivne pris på HANDiGEAR 360 
PLAYGROUND, HARBOR, HAMMOCK, SWING 
og SHELTER’s standardmodeller er under 
forudsætning af adgang til vand og strøm, 
kørefast vej til lokaliteten for opsætningen, samt 
almindelige jordbundsforhold. 
Kørsel i forbindelse med etableringsproces 
afregnes separat. 
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HANDiGEAR 230 
Lav vægt, let at folde sammen og enkel 
at betjene. Fra kørestolen og i kanoen, til 
sengelejet, i badesøen, eller… HANDiGEAR 230 
kan medbringes under kanosejlads og opstilles 
let på strandbredden ved landgang.

• Fremstillet af aluminium
• CE-mærket til personløft
• Indstillelig højde 130 – 230 cm
• Ø max. 236 cm
• Brudstyrke 22 kn
• Max belastning 150 kg
• Vægt 14,3 kg inkl. sikkerhedsbånd mod 

udskridning
• Mål sammenklappet - B: 23 cm / L: 175 cm

Suppleres med HANDiGEAR HEJS / HANDiGEAR 
WIRE 1800.

HANDiGEAR 295
Lav vægt, let at folde sammen og enkel 
at betjene. Fra kørestolen og i kanoen, til 
sengelejet, i badesøen, eller… HANDiGEAR 295 
kan medbringes under kanosejlads og opstilles 
let på strandbredden ved landgang.
HANDiGEAR 295 giver 65 cm større frihøjde end 
HANDiGEAR 230. Dette giver øget mulighed for 
lift og forflytning på skrånende terræn, såsom 
swimmingpools, terrasser mv.

• Fremstillet af aluminium
• CE-mærket til personløft
• Indstillelig højde 120 – 295 cm
• Ø max. 302 cm
• Brudstyrke 22 kn
• Max belastning 150 kg
• Vægt 16 kg inkl. sikkerhedsbånd mod 

udskridning
• Mål sammenklappet - B: 23 cm / L: 160 cm

Suppleres med HANDiGEAR HEJS / HANDiGEAR 
WIRE 1800.

MOBILE LIFTLØSNINGER 
TIL STATIONÆRT LØFT
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HANDiGEAR HEJS
Taljetrækket leveres med indbygget rebbremse, 
der gør det enkelt og sikkert at anvende. 
Det udbydes som alternativ til HANDiGEAR WIRE 
1800, og udmærker sig ved en væsentlig lavere 
vægt.
 
Talje-trækket indeholder:
2 x treslået letvægtsblok
1 rebbremse
2 x karabin 
12 -15 meter reb
Vægt 2,1 kg
Max belastning 150 kg

HANDiGEAR WIRE 1800
HW1800 anvendes sammen med HANDiGEAR 
230 og HANDiGEAR 295, når løftebehovet er 
størst. Spillet har automatisk bremse og er 
godkendt til personløft.

Wirelængde 200 cm
Brudstyrke 1800 kg
Vægt 13 kg
Max belastning 150 kg
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MOBIL SVINGBAR LIFT 
TIL FORFLYTNING

HANDiGEAR 360 MOBILE 
HANDiGEAR 360 MOBILE er en svingbar, mobil 
liftløsning til løft og forflytning på steder, hvor 
tilgængelighed er betydende for store og 
unikke oplevelser. Liften giver større frihed 
til at komme sikkert fra kørestol, bådebro 
eller kajkant, over i kano, kajak, sejlbåd eller 
hængekøje. HANDiGEAR 360 MOBILE fungerer 
ved vægtstangsprincippet, og er uafhængig af 
strømforsyning eller andre drivmidler. 

HANDiGEAR 360 MOBILE kan tilpasses dit 
individuelle behov. Liften leveres med wirespil 
og udlægger på 2,5 m. Udlæggeren kan justeres, 
så også personer der vejer mindre end den der 
skal liftes, kan anvende liften fuldt forsvarligt. 

HANDiGEAR 360 MOBILE er nem at flytte 
efter opsætning. Den er primært fremstillet i 
aluminium og rustfrit stål, og samles på under 
10 minutter. Liften kan også leveres med beslag 
til montering på fast pæl, som alternativ til det 
mobile 5-ben. 
HANDiGEAR 360 MOBILE er CE-godkendt til 
personløft op til 120 kg.

Generel info om HANDiGEARS 
produkter til forflytning - se side 2
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STATIONÆR SVINGBAR LIFT
TIL FORFLYTNING

HANDiGEAR HARBOR
HANDiGEAR HARBOR er en enkel og robust 
liftløsning, der gør det muligt at lifte personer fra 
eksempelvis havnekaj og bådebro, til kajak, ro- 
og sejlbåd, jolle eller kano. Liften er fremstillet 
i syrefast rustfrit stål som sikrer mange års 
levetid også under barske vejrforhold. 

HANDiGEAR HARBOR betjenes ved hjælp af 
et håndspil og fungerer derfor uafhængig af 
strømforsyning eller andre drivmidler. Liften kan 
rotere 360 grader om sin akse. Når liften ikke er 
i brug, hæves udlæggeren som måler 2,35 meter 
op i lodret position ved hjælp af håndspillet, 
og dette sikrer liften mod uautoriseret brug og 
hærværk. 

HANDiGEAR HARBOR er CE-godkendt til 
personløft op til 150 kg.

Generel info om HANDiGEARS 
produkter til forflytning - se side 2
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HÆNGEKØJESTATIV 
MED LIFTLØSNING

HANDiGEAR HAMMOCK 
HANDiGEAR HAMMOCK er et hængekøjestativ 
der ved hjælp af et håndspil giver mulighed 
for at lifte personer ud af kørestol og op i 
hængekøje. Antallet af hængekøjer kan tilpasses 
det lokale behov.

HANDiGEAR HAMMOCK bygges fortrinsvis i 
robinietræ, og kan også efter ønske leveres 
i rustfrit stål. Håndspillet kan eftermonteres 
på allerede eksisterende hængekøjestativer, 
såfremt de har styrken og kvaliteten til at kunne 
CE-godkendes som et handicaphjælpemiddel. 
HANDiGEAR HAMMOCK er CE-godkendt til 
personløft op til 150 kg.

Som med vore øvrige produkter udført i 
træ, vil der være mulighed for udskæringer 
der stimulerer fantasien og kan indgå i et 
overordnet tema for området såsom vikinger, 
indianere, fabeldyr, mv.

Standardmodelen er med plads 
til fire hængekøjer, inkl. håndspil 
og fire hængekøjer, opsat og 
færdigmonteret. 

Generel info om HANDiGEARS 
produkter til forflytning - se side 2
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GYNGESTATIV 
MED LIFTLØSNING

HANDiGEAR SWING 
HANDiGEAR SWING er en liftløsning, der ved 
hjælp af et håndspil giver mulighed for at 
forflytte fra kørestol over i gynge og tilbage igen. 
Håndspillet leveres som standard sammen med 
gyngestativet. HANDiGEAR SWING kan også 
leveres i andre versioner tilpasset efter behov. 
Håndspillet kan også eftermonteres på allerede 
eksisterende gyngestativer, såfremt de har 
styrken og kvaliteten til at kunne CE-godkendes 
som et handicaphjælpemiddel. Håndspillet kan 
monteres på gyngestativer af træ såvel som 
stål. HANDiGEAR SWING er CE-godkendt til 
personløft op til 150 kg.

Som med vore øvrige produkter udført i 
træ, vil der være mulighed for udskæringer 
der stimulerer fantasien og kan indgå i et 
overordnet tema for området såsom vikinger, 
indianere, fabeldyr, mv.

Standardmodelen er med beslag 
til to gynger (gynger skal købes 
separat), inkl. håndspil, opsat og 
færdigmonteret.

Generel info om HANDiGEARS 
produkter til forflytning - se side 2
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Kanosejlads • Tovbaner • Lejrliv • Overnatning i tipi eller hængekøje • Bueskydning • Rapelling

Alle har ret til friluftsliv!
Drømmer du om et aktivt friluftsliv – og har du en 
funktionsnedsættelse, der gør det vanskeligt at opnå?  
Vi giver ordene “vi gør det muligt” en ramme, der er til  
at forstå: Friluftsliv for alle. 

Friluftsliv og det særlige behov
Vi har specialiseret os i friluftsliv og aktiviteter tilpasset de 
særlige behov. Intet handicap er for stort og ingen drøm er 
for lille. Sammen gør vi det muligt. Vi leverer enkeltstående 
aktiviteter til dit arrangement, eller hele pakken med 

HANDiGEAR ER OGSÅ DiTFRiLUFTSLiV
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Kanosejlads • Tovbaner • Lejrliv • Overnatning i tipi eller hængekøje • Bueskydning • Rapelling

Alle har ret til friluftsliv!
Drømmer du om et aktivt friluftsliv – og har du en 
funktionsnedsættelse, der gør det vanskeligt at opnå?  
Vi giver ordene “vi gør det muligt” en ramme, der er til  
at forstå: Friluftsliv for alle. 

Friluftsliv og det særlige behov
Vi har specialiseret os i friluftsliv og aktiviteter tilpasset de 
særlige behov. Intet handicap er for stort og ingen drøm er 
for lille. Sammen gør vi det muligt. Vi leverer enkeltstående 
aktiviteter til dit arrangement, eller hele pakken med 

programlagte aktiviteter, overnatning, forplejning, lift- og 
forflytningsløsninger og instruktører. Alt i samråd med dig, så du 
får det ønskede resultat. 

Vi støtter jer i at kunne selv
Vi har stor erfaring med tur- og aktivitetsplanlægning, med 
specifikt fokus på de særlige behov. Den erfaring øser vi gerne 
af, for vi vil gerne klæde jer på til at arrangere turene selv. Og vi 
er med jer hele vejen. 

HANDiGEAR ER OGSÅ DiTFRiLUFTSLiV

Se også bagsiden af kataloget – og www.ditfriluftsliv.dk 
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SHELTER MED LIFTLØSNING

HANDiGEAR SHELTER 
HANDiGEAR SHELTER er en shelterløsning specielt 
tilpasset personer med særlige behov. Shelteren 
leveres i samarbejde med Shelterbyg.dk.

Ved hjælp af et taljetræk og et siddesejl liftes 
personen ud af kørestolen, og hjælperen 
trækker nu udtrækslejet ud. 

Herefter placeres et positioneringssejl underst, 
og ovenpå dette lægges luftmadras, sovepose 
og hovedpude m.m

Derefter sænkes personen ned i soveposen, 
siddesejlet fjernes og personen kan nu lejres 
som vedkommende har behov for. 

Det er nemt for hjælperen at gøre dette rigtigt, 
da det er muligt at betjene personen der skal 
lejres fra tre sider, uden at skulle ind og kravle.

Udtrækslejet skubbes nu ind i shelteren. Det er 
herefter muligt at forflytte sideværts ved hjælp 
af taljetræk og positioneringssejl.

Taljetræk, samt sidde- og positioneringssejl 
opbevares i aflåst skuffe under udtrækslejet, når 
shelteren ikke er i brug.

Liftløsningen er CE-godkendt til personløft op til 
150 kg.

Generel info om HANDiGEARS 
produkter til forflytning - se side 2
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SANSE- OG AKTIVITETSMILJØ
MED SVINGBAR LIFT

HANDiGEAR 360 PLAYGROUND 
HANDiGEAR 360 PLAYGROUND skaber rammen 
for en række aktivitets-muligheder på et relativt 
lille areal, og giver mulighed for forflytning til 
en række aktivitetsområder placeret i en cirkel 
rundt om liften. Den stationære lift med op til 5 
meter udlægger, er centrum for installationen, 
og kan rotere 360 grader omkring sig selv. Liften 
er uafhængig af strømforsyning eller andre 
drivmidler, da personen liftes vha. et wirespil, 
der betjenes med håndkraft. 

HANDiGEAR 360 PLAYGROUND bygges 
fortrinsvis i egetræ, og kan også leveres i 
rustfrit stål, såfremt dette passer bedre ind i 
det omgivende miljø. Liften er med sine kraftige 
dimensioner, et skulpturelt indslag på enhver 
legeplads, udeareal eller sansezone. HANDiGEAR 
PLAYGROUND er CE-godkendt til personløft op 
til 150 kg.

Som med vore øvrige produkter udført i 
træ, vil der være mulighed for udskæringer 
der stimulerer fantasien og kan indgå i et 
overordnet tema for området såsom vikinger, 
indianere, fabeldyr, mv.

Aktivitetsområderne indrettes efter brugernes 
specifikke behov i dialog med køber. Dette 
for at sikre at vi skaber de bedste løsninger til 
brugernes særlige behov. Aktivitetsområderne 
bygges fortrinsvis i robinietræ, og kan indrettes 
som sansebed med blomster og vandkunst, 
sandkasse, trampolin, hængekøjer, vippedyr, 
start på tovbane mv. 

Generel info om HANDiGEARS 
produkter til forflytning - se side 2
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HANDiGEAR  
JUSTERBART KANOSÆDE 
Vores kanosæde er lokalt fremstillet og sikrer 
med sit unikke design en trinløs justering 
i ryglænet. Det kan derfor justeres til det 
individuelle behov for rygstilling. Sædet kan 
leveres med stroppe til anvendelse sammen 
med vores liftløsninger.

Rammen er fremstillet af egetræ og med 
lærredssæde og -ryg. Alle bolte er i syrefast 
rustfrit stål. Sædebetræk og andre sliddele kan 
udskiftes ved slidtage.

HANDiGEAR PONTONER
Vores pontoner pustes let op med manuel 
luftpumpe. De sælges parvis.

HANDiGEAR PONTONSÆT
HANDiGEAR PONTONSÆT med holdere gør det 
muligt let og enkelt at montere pontoner på 
egne eller lejede kanoer uden brug af værktøj. 
Holderne sættes ned over kanoens ræling og 
fastgøres med en kile. Kilen låses af stroppen 
som holder pontonen i position, når denne 
pustes op.

TILBEHØR TIL FRILUFTSLIV
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HANDiGEAR KØREPLADER
Køreplader gør det muligt at komme frem med 
kørestolen i ellers uvejsomt terræn: blød jord, 
strandsand eller højt græs. Pladerne er fremstillet i 
genbrugsplast og er nærmest uopslidelige. 

SMAL
Kørepladerne er ca. 300 cm lange,  
38 cm bredde og 0,6 cm tykke. 

BRED
Kørepladerne er ca. 300 cm lange,  
76 cm bredde og 0,6 cm tykke. 
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MULTIVOGN er en alsidig kørestol, med mange 
anvendelsesmuligheder, sommer som vinter, 
ved stranden eller bag cyklen.
Stolen kan tilpasses den enkelte bruger og 
vedkommendes behov, ved hjælp af et bredt 
sortiment af tilbehør.
Multivognen henvender sig både til brugere, 
der ønsker en let og enkelt vogn, til brugere 
med mere komplekse behov eller et større 
behov for støtte.

MULTIVOGN kan køres med et, to eller tre hjul, 
alt efter dit behov. Den kan køres af brugeren 
selv ved hjælp af håndringe, den kan skubbes. 
Endeligt fås der udstyr og seletøj, så den kan 
trækkes. Det er altid lettere at trække end at 
skubbe multivognen.
Der kan monteres brede terrængående fatbike-
hjul, hurtige smalle racercykel-hjul, og fiberhjul 
uden lejer til badeturen i hav eller sø. 

MULTIVOGN 
TERRÆNGÅENDE KØRESTOL TIL AKTIVT FRILUFTSLIV

STANDARDUDSTYR:
• Sæde i ønsket bredde

• Sædekonsol, der kan justeres giver mulighed for individuel 
indstilling af sædevinkel, og gør det samtidigt let at skifte til en 
anden type sæde

• Hofte og brystbælte

• Polstret fodhviler til at fiksere benene

• 24 tommer offroad-hjul med parkeringsbremse og tromlebremse 
som betjenes af ledsageren

• Skærme med polstrede armlæn

• 20 tommer forhjul med front som er regulerbar i længden

• Højdejusterbar aftagelig ledsagerbøjle

• Bagageopbevaring

• Kaleche og regnovertræk

TIL DEN AKTIVE FAMILIE!
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Konsulent Erik Derdau – 8230 3070 – info@handigear.com 
HANDiGEAR – Fredensvej 20 – 8680 Ry – CVR nr. 34021600
www.handigear.com

Drømmer du om et aktivt friluftsliv – og har du en funktions-
nedsættelse, der gør det vanskeligt at udleve? 
Vi giver ordene “vi gør det muligt” en ramme, der er til at forstå: friluftsliv for alle. Vi 
kompenserer for dit særlige behov og skaber dermed adgang til naturen og friluftslivets 
mange store oplevelser. Alle er velkomne: enkeltpersoner og institutioner, små og store, 
unge og ældre. 

Vi har specialiseret os i friluftsliv tilpasset det individuelle behov. Vi tilbyder kanoture, 
lejrliv, dag- og døgnture, overnatning i trætop, tipi eller hængekøje, træklatring, 
svævebaner og kæmpegynger, klatre- og kanokurser, konsulentbistand og meget mere. 

Du kan få en unik oplevelse med os i den pragtfulde natur på og omkring Gudenåen og 
søerne ved Ry. Vi kommer også gerne til dig. 

Mange års erfaring har vist os, at nærvær, autencitet, øjenkontakt og god tid 
er afgørende for din gode og trygge oplevelse. Vi arbejder altid med de bedste 
instruktører, som sørger for at sikkerheden er i orden. De er alle uddannede og 
specialister indenfor netop det område, de arbejder med. Vi kan derfor love, at vi 
giver dig den bedste udgave af os selv – hver gang. 

Eventyret venter – ses vi?  www.ditfriluftsliv.dk

KONSULENTBISTAND OG INDIVIDUELLE LØSNINGER
 
Vi har stor praktisk erfaring i unikke løsninger på udfordringen at gøre naturen 
tilgængelig for alle, og vi deler gerne ud af vores viden. Vi leverer bl.a.:
 
- konsulentbistand til kommuner, institutioner, projekter, private m.fl.
- ideer til indretning af handicapvenlige naturlejrpladser
- mobile lift- og forflytningsløsninger
- unikke multi-funktionelle sædeløsninger til kano- og anden sejlads
- stationære og æstetiske kran- og liftløsninger til naturlejrpladser  
  og marinaer
- kompenserende løsninger til overnatning i det fri – og i trækronerne
- konkrete aktivitetsforslag tilpasset lokale vilkår og individuelle behov
- og…
 
Vi samarbejder med en række virksomheder, der hver på deres felt er specialister. 
Sammen skaber vi et stærkt udgangspunkt for det kreative og gode resultat.

www.instagram.com/ditfriluftslivwww.facebook.com/ditfriluftsliv

HANDiGEAR er også
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