
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gå, jogga, spring – ha massor av kul 
 

Oavsett om du söker 
fritidsaktiviteter, en fysisk 
utmaning eller bara en 
utrustning som får dig från A 
till B, kan PETRA RaceRunner 
fixa det åt dig! 

 
Petra stöder din kropp och släpper din 

kraft fri! På banan, i skogen eller upp och 

ner på gatan. Det handlar om glädjen att 

komma ut! Det är roligt och stimulerande 

oavsett om du är barn, tonåring eller 

senior. 

 

Ditt val – din njutning. 

 

Sätt dig på en PETRA och GÅ! 
Det är en rolig och lågeffekt aktivitet som 

kan avnjutas med familj, vänner och 

kompisar - med eller utan 

funktionsvariation. 

Det kommer att öppna ett helt nytt 

perspektiv på dina förmågor och 

möjligheter, liksom ett brett utbud av 

sociala interaktioner och 

lärandeupplevelser. 

Samma racerunner – samma 
användare – flera syften 

• Grundläggande rörlighet 

• Lektid 

• Familjeturer 

• Sport 

• Idrottslektioner 

 
 

Vi erbjuder många alternativa sadlar 

och stödjande delar för att ge tillräcklig 

stabilitet och rörlighet på PETRA. 

Med den styrkolvsstödda styrningen kan 

även personer som har stora problem med 

spasticitetsbalans och -koordination använda 

PETRA. 

 

Det är lätt att ta sig från t.ex. din rullstol 

till PETRA på grund av sadeln på 

dropparm. 



 

 

PETRA egenskaper 
 

• Storlekar från 3–4 år till vuxen. 

• Om användaren "går på 

tåspetsarna" - lägg till ca 5 cm till 

benlängden för att få rätt sadelhöjd. 

• Alla storlekar har sadel och bröststöd 

på multijusterbara beslag och stolpar. 

• Varje storlek kan justeras ca 16 cm i 

sadelhöjd och längre stolpar kan 

levereras. 

• Justerbart styre med broms, två 

parkeringsbromsar på ramen och 

reflektorer i hjul, bakre och främre. 

• Pålitlig hantering tack vare 

styrkolvssystem. 

• PETRA storlek P0 har ingen 

dropparm och är vanligen utrustad 

med junior gelcykelsadel och ett 

halvcirkelformat bålstöd. 

• Storlek P1 och uppåt har alla dropparm 

till sadelsektionen. 

• Hållbar och stabil design. 

• Enkel på- och avstigning tack vare 

dropparm till sadelsektionen. 

• Verktygsväska och manual. 

 

Mått storlek P0 storlek P1 storlek P2 storlek P3 storlek P4 storlek P5 

Anv. maxlängd 110 cm 140 cm 140 cm 160 cm 185 cm 193 cm 

Anv. maxvikt 30 kg 50 kg 50 kg 65 kg 80 kg 90 kg 

Sadelhöjd 38 - 53 cm 45 - 60 cm 50 - 66 cm 60 - 75 cm 70 - 85 cm 80 - 95 cm 

Kroppstödshöjd 50 - 75 cm 56 - 82 cm 63 - 88 cm 75 - 102 cm 85 - 111 cm 95 - 125 cm 

Styre 50 - 60 cm 60 – 70 cm 65 - 75 cm 70 - 85 cm 80 - 95 cm 100 - 120 cm 

Total längd 118 cm 128 cm 144 cm 156 cm 168 cm 184 cm 

Total bredd 71 cm 73 cm 75 cm 78 cm 82 cm 85 cm 

Vikt 10 kg 14 kg 14 kg 15 kg 17 kg 18 kg 

Framhjul 17" 17" 20" 20" 20" 20" 

Bakhjul 20" 20" 700 cc 700 cc 700 cc  700 cc 

 

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. 

 

Bälte och bröstplatta Greppvantar 2 bålstöd Stödplatta baktill Dropparm 
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