
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanda behov och trivsamhet 

– var dubbelt så bra mot dig själv 
 

Tänk dig, att återigen njuta 

av långa naturvandringar 

eller att jogga längs sjöarna. 

 

Din käpp eller rullator kan vara bra 

inomhus och för korta avstånd, men 

sjukdom eller funktionsvariationer som 

påverkar din balans, styrka, koordination 

eller smärta behöver inte hindra dig från 

att komma utomhus! 

 

CROSS RUNNER stöder din kropp och 

minskar arbetsbelastningen på ryggen, 

höfterna och knäna, vilket ger dig en ny 

chans att gå, jogga eller springa säkert 

och bekvämt. 

 

 

 

CROSS RUNNER erbjuder stabilitet och 

gör att du kan öka avståndet och 

intensiteten. Ta din hund på en promenad 

eller jogga till centrum, spara föroreningar 

och pengar. Håll dig frisk och i kontakt 

med människor du möter på vägen. 

 

Gå ut från ditt hem eller packa CROSS 

RUNNER i bakluckan på bilen och kör 

på utflykt. Du kan också delta i 

motionslopp med vänner och familj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det går att lossa hjul och bultar på 

ramen och lägga CROSS RUNNER i 

bakluckan på bilen. 

 



 

 

CROSS RUNNER egenskaper 
• Två storlekar, sadelhöjd 70 – 95 cm. 

• Kan transporteras i en sedanbils baklucka och 

skeppas i en låda med måtten 75x75x50 cm 

• Två elegant glansiga färger för standardramar: Bomber 

orange (RAL: 2010) eller Indy blå (RAL: 5002). 

• Om användaren går "på tårna" - lägg då till 6–12 cm 

till benlängden för att få relevanta sadelhöjd. 

• Multijusterbart mountainbike-styre med handbroms 

• Pålitlig hantering tack vare styrkolvssystemet 

• Stark och stabil design 

• Välj vilket bålstöd och vilken sadel du vill ha 

• Multijusterbara stödsystem. 

• Längre stolpar för sadel och kroppsstöd kan fås. 

• Brett urval av mountainbike- och sportiga hjul och 

däck. 

• Enkelt att stiga av och på tack vare den 

nedsläppbara dropparmen. 

• Reflektorer på hjulen, i bak och i fram. 

• Verktygsväska och manual. 

 

  
 

Exempel på tillbehör – se vår hemsida fysioaid.se för info om färger, delar och tillbehör som 

används för våra varumärken PETRA, CAVALIER, FF, CROSS RUNNER och X STRONG RaceRunner. 

Mått Storlek 4. Storlek 5. 

Anv. maxlängd 180 cm 190 cm 

Anv. maxvikt 80 kg 90 kg 

Sadelhöjd 70 - 85 cm 80 - 95 cm 

Kroppstödshöjd 85 - 111 cm 90 - 125 cm 

Styre 80 - 95 cm 100 - 120 cm 

Total längd 168 cm 184 cm 

Total bredd 82 cm 85 cm 

Vikt 17,5 kg 18,5 kg 

Framhjul 20" 24" 

Bakhjul 28” 28” 
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