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AKKA Smart er et system som gir større frihet og uavhengighet til 
brukere. Kjøreplaten kjøres langs en slynge (merket med svart 
limbånd) på gulvet ved å trykke på en bryter eller ved bruk av en 
joystick. 

AKKA Smart kan brukes i barnehagen, på skolen eller hjemme.
Platen kjører så lenge bryteren holdes inne (bryteren kan også 
festes slik at den kjører av seg selv). Dette gir mulighet for å 
forstå årsak-virkning. Barnet velger selv når han/hun vil kjøre 
eller stoppe, og dette gir stor grad av selvstendighet. Det gir også 
økt kontakt, bedre kommunikasjon og økt trivsel. 

Sitteenheten, gåstolen eller rullestolen plasseres på kjøreplaten, 
bryteren plasseres i riktig posisjon for barnet, og så er det bare å 
kjøre i vei. Alle sitteenheter, rullestoler og noen mindre gåstoler 
kan i utgangspunktet brukes. Hastigheten på AKKA Smart kan 
reguleres.

Det finnes ulike brytere og joystick som kan brukes f.eks. for å 
rygge. Valg av styringsenhet avhenger av funksjonsnivå.

Når AKKA Smart ikke er i bruk, settes den enkelt opp langs 
veggen.

Mars 2019

*NB! Må oppgis ved bestilling, da det krever spesiell 
programmering.

Tekniske data 

Tilbehør

AKKA Smart

AKKA Smart 

HMS nr. Art.nr Beskrivelse

206894 2523-2 AKKA Smart 100 kg

206952 2528-2 AKKA Smart 130 kg

Standardutstyr:
• Lader
• 3 stk. svart limbånd (til slyngekjøring)
• 4 stk. festestropper

HMS nr. Art. nr. Beskrivelse

2513-2 Joystick slyngekjøring og frikjøring 

2513-3 Joystick m/bryter; slyngekjøring u/veivalg el frikjøring 

206956 2521-2 Joystick trådløs for ledsagerstyring*

206954 2590-L2 Big LED trykknapp m/lysdioder, kjøring forover, 13 cm Ø 

2514-2 Berøringsfri bryter for kjøring forover, 6,5 cm diameter

2593 Bryter for kjøring forover, diameter 3,5 cm

2529-2-100 Påkjøringsrampe m/spor br 69 cm til 100 kg plate 

2529-2-130 Påkjøringsrampe m/spor br 69 cm til 130 kg plate

2800-2-100 Påkjøringsrampe m/anti-slip br 69 cm til 100 kg plate 

206953 2800-2-130 Påkjøringsrampe m/anti-slip br 69 cm til 130 kg plate

206955 2596 Universal festearm (uten bryter) 

2543-2 Brede lister + 8 cm 

2552 Bok På Slyngan

AKKA Smart 100 kg 130 kg
Innvendig l x b* 83 x 62 cm 100 kg

Utvendig l x b 85 x 67 cm 85 x 67 cm

Max belastning 100 kg 130 kg

AKKA Smart 


