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Dansk design - af brugere til brugere



Jeg er hurtigere på jobbet med min
PAWS hjælpemotor end i bil, og jeg

undgår forflytninger.

John M. Hinrup, tetraplegiker
 og virksomhedsejer



Nye muligheder - genvunden frihed

John M. Hinrup, tetraplegiker, virksomehedsejer,
livsnyder og PAWS-bruger

John M. Hinrup ramte i bogstavelig forstand bunden, da han som 19-årig sprang ud fra 
en badebro. Tilbage i nutiden kan han kalde sig travl kørestolsbruger og indehaver af
virksomheden Billig Belægning, selv om han i første omgang blev degraderet til førtids-
pensionist. Og med sin nye PAWS City hjælpemotor har John fået en mere fleksibel
arbejdsdag.

- Før samlede jeg opgaverne i klumper for at spare på antallet af forflytninger. Nu er det
bare afsted. Om det er hver dag eller flere gange om dagen er lige meget.

Dertil kommer friheden. Friheden til at kunne. På egen hånd. Til ikke at være afhængig af
en hjælper, hvis kræfter ikke altid rækker. Og slet ikke til at skubbe i grus og terræn, hvor
hjælpemotoren ubesværet bringer John M. Hinrup frem. 



er retningsstabil – retter selv op, så du kan spare på kræfterne
monteres direkte på kørestolens ramme – glem alt om irriterende beslag
fås med manuel og automatisk montering og løft – dine ønsker, dit behov

Navnet er PAWS. På dansk poter. Og sikke aftryk de poter kan sætte. 
Med PAWS får du en hjælpemotor, som er udviklet af kørestolsbrugere 
til kørestolsbrugere.

PAWS er den første og eneste hjælpemotor på markedet, som:

Derudover leveres PAWS med en række features som standardudstyr. 
Det gælder bl.a. for fartpilot, motorbremse, antispin, bakgear, forlys, støtteben 
og oplader til mobiltelefon.

PAWS omdanner din manuelle kørestol til et effektivt køretøj, og giver dig den
optimale frihed, hvad enten du skal på job, shopping eller køre i naturen. PAWS
kombinerer fornøjelse og funktion og er det perfekte alternativ til bilen på kortere
ture. Med PAWS undgår du forflytninger og er ofte hurtigere på farten.

POWER
ASSISTED
WHEELCHAIR
SYSTEMS



PAWS City er den perfekte hjælpemotor til
dig, der primært kører i byen. PAWS City
fører dig sikkert gennem smalle gader og 
er et effektivt alternativ til bilen, når du skal
til og fra job eller gøre dine daglige indkøb.

PAWS City kører ubesværet på 
hårdt underlag og lige overflader, 
men klarer også ujævnt fortov 
og kantsten, og med en 
drejevinkel på blot en meter 
er den også velegnet til
indendørs brug.

PAWS City fås med 12” 
og 14” hjul. Vælg 12” for 
glattere veje og 14”, hvis 
du forventer flere 
bump.

PAWS City: her vist med 12" hjul, 
tetra håndtag og manuelle clamps.

MANUELLE CLAMPS
Monteres uden beslag og
kræver ingen ændringer af
din kørestol. Montering, 
 tager kun få sekunder



PAWS Cruiser: her vist med standard
håndtag og elektriske clamps.

AUTOMATISKE CLAMPS
Kør stolen frem, tryk på
knappen, og vupti er din

PAWS hjælpemotor
monteret. Helt uden 

brug af håndkraft.
 

PAWS Cruiser er den perfekte
hjælpemotor til dig, der gerne vil
kunne bevæge dig lige så ubesværet
rundt i skoven som i byen. 

Med sine 16” drivhjul er PAWS
Cruiser ikke alene garant for
problemfri kørsel på jævnt
underlag, men overvinder også
forhindringer og bump i terræn.



PAWS Tourer: her vist med tetra håndtag
og elektriske clamps.

TETRA HÅNDTAG
Sikker og ubesværet kørsel

for brugere med nedsat
håndfunktion

 

PAWS Tourer er den perfekte
hjælpemotor til dig, der elsker at gå
på opdagelse. 

Med sit 20” store drivhjul og fede
dæk fører PAWS Tourer dig sikkert
gennem tidligere uudforsket
terræn. 

PAWS Tourer er en ægte offroader,
som med sin lange akselafstand
nemt overvinder selv større 
rødder i naturen og 
sikrer dig en jævn
kørsel, selv når
terrænet er ujævnt.

.



New features - dansk design

MONTERING
Innovative clamps for let tilkobling af
PAWS uden ændringer af kørestolen. 
Vælg mellem manuelle og automatiske
clamps. 

Manuelle clamps er udstyret med
lange klemmer for ubesværet og hurtig
monetering. Ved manuel montering
skal du blot skubbe styret væk fra
kroppen for at løfte forenden af   
kørestolen.

Automatiske clamps aktiveres ved tryk
på knap på styret og er særligt velegnet
til brugere med nedsat funktion i arme
eller hænder. Automatiske clamps
sikrer den rette køreposition uden
brug af kræfter.

Manuelle clamps med lange
klemmer for nem montering

Automatiske clamps for montering
uden brug af håndkraft

Standard håndtag

Tetra håndtag

Vælg mellem to typer af håndtag.
Standard kontrol til brugere med
normal håndfunktion eller tetra
kontrol til brugere med nedsat
muskelkraft. 

Uanset valg af håndtag er der flere
justeringsmuligheder for optimal
komfort under kørslen. 

HÅNDTAG



New features - dansk design

                  Gear                                Gå tempo                                        Fartpilot                                     Antispin

         Forlæns/baglæns            Kør fremad med 5 km/t                 Indstil ønsket hastighed                  Minimer hjulspin                    
                                                                                         
                                                DISPLAY

Førerdisplayet viser vigtige data som
hastighed, distance, tid, effekt mv.
Lysstyrken tilpasses automatisk til
mængden af omgivende lys.

UNIVERSEL
Uanede justeringsmuligheder. PAWS
passer til de fleste foldbare og fast
ramme kørestole.

BATTERI
Litiumionbatteri. Fuldt opladet på blot
fem timer. Rækkevidden på en fuld
opladning er op til 40 km afhængig af
terræn, førerens vægt og den valgte
model. 

VANDFAST
PAWS er IP54 vandfast certificeret og
tåler kørsel i regn, vandpytter og fugt.

HASTIGHED

BREMSER
To skivebremser styres med hånd-
taget og kan betjenes med én hånd
eller med begge hænder for hårdere
opbremsning.

HJUL
Forskellige hjul til forskellige formål.
PAWS City 12" OG 14" er perfekt til
bykørsel og indendørs brug. 
PAWS Cruiser 16" er en all-rounder
til sikker og ubesværet kørsel i
mellem til hårdt terræn. 
PAWS Tourer 20" leveres med to
dækbredder. Et 2,5" dæk til universiel
brug og et 4" dæk til kørsel i ujævnt
terræn.

LYS
Kraftfuld forlygte med kort og langt
lys.

To fremadgående gear, yderligere tre gear som tilvalg. Bakgear, walkfunktion,
fartpilot og antispin er standardudstyr. Maksimal hastighed er i henhold til dansk
lovgivning 15 km/t. For højere hastighed underskrives erklæring om brug
udelukkende på privat vej.



Accessories

PLADS TIL INDKØB OG PERSONLIGE EJENDELE

LUFTPUMPE
Højtrykspumpe med genopladeligt lithium batteri som effektivt pumper
dækkene på såvel kørestol som  hjælpemotor, så du altid kan tilpasse dæktryk
til det terræn, du ønsker at udforske. Med højere dæktryk minimerer du rulle-
modstanden og med mindre tryk får du mere affjedring og bedre vejgreb.

Aftagelig bæretaske i vand-
afvisende stof med lynlås og
sidelommer. Velcro sørger for
at holde tasken på plads.

Trådkurv i sort, rustfrit metal.
Kurven er behandlet for lang
holdbarhed. Monteres foran
på motoren.

BATTERI
Standard Lithium Ion 48V11.2Ah batteri medfølger til alle modeller af PAWS.
Batteriet klipses nemt ind i holderne, hvor det fastgøres med egen nøgle og
lås. Genopladningstiden er fem timer. Oplader slukker automatisk, når fuld
opladning er nået. Indikator for hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
OBS. Opbevar og oplad aldrig batteriet i temperaturer under 5 grader, da
lithium batterier ikke tåler kulde.



Revolutionerende hjælpemotor 
til kørestole

Tre modeller - dit behov, dit valg

   PAWS City                               PAWS Cruiser                             PAWS Tourer
 12" og 14" hjul                                 16" hjul                                          20" hjul

Ergonomisk

 
Ingeniører, ergonomer, terapeuter og kørestolsbrugere har arbejdet sammen for
at give dig den mest komfortable og anvendelige hjælpemotor på markedet. 

Lange håndtag på manuelle klemmer gør montering hurtig og ligetil, mens
automatisk montering og løft er lige så let som at  klikke på en kontakt. 

To typer styr med flere justerigsmuligheder sørger for individuel tilpasning, mens
fire størrelser hjul garanterer ubesværet kørsel uanset terræn. 

PAWS er optimal komfort, hvad enten du er amputeret, paraplegiker, tetraplegiker,
hemiplegiker eller har anden funktionsnedsættelse. 

 
 
 
 



www.koerestolseksperten.dk
8980 3398 * admin@koerestolseksperten

Din PAWS forhandler

Kørestole, hjælpemotorer, håndcykler og andet udstyr til handicappede.
Fra brugere til brugere


