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PETRA RaceRunner för de minsta 
 

PETRA RaceRunner är ett 

snabbspår till att springa och 

ha kul!! 

 
De tre minsta storlekarna 

matchar alla från riktigt små 

barn till den som är max 

140 cm lång och tillbehören 

ger snabb och enkel tillgång 

till en oberoende rörlighet 

och mental motståndskraft. 

 
Med de rätta tillbehören så 

matchar vi barnets förmågor 

och sätter igång deras inre 

drivkraft! 

 

Att utforska fysisk förmåga och miljö är del 

av alla barns mentala och intellektuella 

utveckling. 

 
RaceRunning ger ett fantastiskt tillfälle att 

möta det utmanade barnets dröm om att 

vara fri och kunna springa. 

 
Rörelsen som springande och 

upptäckande innebär medför 

grundläggande sensorisk integration i 

hjärnan och stärker nervbanor och 

synapser.



– för de minsta 

 

 

 

  

 

 

Mått och Standardfunktioner 
 

Mått PETRA storlek (-1) PETRA storlek 0       PETRA storlek 1  

Användarens maxlängd 90 cm 110 cm 140 cm 

Användarens maxvikt 25 kg 30 kg 50 kg 

Sadelhöjd 24 – 32 cm 38 – 53 cm 45 – 60 cm 

Kroppsstödshöjd 36 – 56 cm 50 – 75 cm 56 – 82 cm 

Styre 40 – 50 cm 50 – 60 cm 60 – 70 cm 

Total längd 107 cm 118 cm 128 cm 

Total bredd 67 cm 71 cm 73 cm 

Vikt 9 kg 11 kg 14 kg 

Framhjul 30 cm & massiva däck 18” x 1 ¼” (357-36 mm fälg) 18” x 1 ¼” (357 mm fälg) 

Bakhjul 30 cm & massiva däck 20” x 1 1/8” (28-451 mm fälg) 20” x 1 1/8” (28-451 mm fälg) 
 

   

PETRA P-1 (minus ett) 
Öppen styrkolv 

Styre 36 cm 

HB styrstam m. justerbar höjd  

Sadelstolpe 15 x 8 cm 

T-stolpe 10 cm med in/ut justering 

Vertikal 15 cm stolpe & vinklat fäste 

Parkeringsbromsar & Verktygsväska 

Färg: Granny Smith Grön 

PETRA P0 
Öppen styrkolv  

Styre 40 cm 

HB styrstam m. justerbar höjd 

Sadelstolpe 15 x 8 cm 

T-stolpe 10 cm med in/ut justering 

Vertikal 15 cm stolpe & vinklat fäste 

Parkeringsbromsar & Verktygsväska 

Färg: Granny Smith Grön 

PETRA P1 
Typ av styrkolv: CC 

Styre 46 cm 

HB styrstam justerbar höjd & vinkel 

Sadelstolpe 15 x 8 cm 

T-stolpe 10 cm med in/ut justering 

Vertikal 20 cm stolpe & vinklat fäste 

Dropparm för lätt på- och avstigning 

Parkeringsbromsar & Verktygsväska 

Färger: Indy blå, Bomber Orange och 

Granny Smith Grön 

 

Både sadel- och bröstplatta/bålstöd tillkommer – det finns flera alternativ. 
De flesta med liten styrka och stabilitet behöver en Nimbus banansadel och ett halvcirkel PUR-stöd med rem. Andra med 

mer styrka behöver en normal sadel och ett platt bröststöd. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vela bröstplatta standard Bålstöd, halvcirkel 

med bälte & T-stolpe 

 

Bålstöd halvcirkel stl 1 

med bälte & T-stolpe 

Junior Gel Sadel Nimbus 
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