
Sitski med svært lavt tyngdepunkt 
og god stabilitet 

Tessier Tempo Access egner seg veldig godt for ungdom, 
voksne, personer med begrenset balanse og nybegynnere. Det 
lave tyngdepunktet, kun 19 cm over bakkenivå, gir god stabilitet 
og gjør at enda flere kan være selvstendig og oppleve mestring i 
alpinbakken. Tempo Access er svært enkel å manøvrere og 
muliggjør raskere læring. Rammen og foten er den samme som 
standard Tempo og gjør at man beholder den gode alpine 
opplevelsen. 

Demping
«Silentbloc» støtdemperen har 25mm vandring (bevegelse) og 
bidrar til komfort og økt stabilitet.  

Setet
Setet er komfortabelt, og materialene er av høy kvalitet. Setet er 
laget av kompositt og glassfiber med karbonforsterkning. 
Ryggen og sidene av setet er polstret med vanntett skum. 
Seteputen av laget av viskoelastisk skum som gir god 
trykkavlastning, sittekomfort og stabilitet.

Krykkeski
Alle våre egenkjørte sitski tilbys med Tessier sine egne, Tracer 
krykkeski. De nyutviklede krykkeskiene er svært solide, enkle i 
bruk og er de letteste på markedet. Den er justerbar i lengden 
og skituppen er vinkeljusterbar og tilpasses etter ferdigheter 
eller kjørestil. På framsiden av skituppen er det montert pigger, 
som benyttes til å forflytte seg på flatmark. Som tilbehør til 
krykkeskiene finnes «off load assist» som gjør det enda enklere 
å komme seg av stolheisen. 

Skiheis
Tempo Access er velegnet til både lette og tyngre utøvere. 
Sitskien kan brukes i alle typer skiheiser, og fungerer like godt 
under alle forhold. En sterk gass-sylinder hjelper sitskien opp i 
stolheisposisjon.

Assistansebøyle
Assistansebøyle finnes som tilbehør og kan være nyttig i 
opplæringsfasen. Assistansebøylen benyttes der bruker har 
behov for hjelp, for eksempel ved forflytning på flatmark. 

Tessier Tempo Access( m/assistansebøyle) vs standard Tempo

Tessier Tempo Access

Tessier Tempo Access med standardutstyr

Standardutstyr Tessier Tempo Access egenkjørt:

▪ Ramme 
▪ Sete  
▪ Rossignol alpinski
▪ Heisutløser 
▪ Tracer krykkeski 
▪ Aktiv fotbøyle  
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Super-Lite krykkeski

Varmepose

Tessier Tracer krykkeski

Transporttralle 1 ski

Fikseringshanske Magebelte i tre delerTilbehør egenkjørt
HMS.nr. Art.nr. Beskrivelse
285940 01MBA-N Tessier Access/Tempo assistansebøyle m/sikringstau

215264 9MBP-N Tessier Access/Tempo ledsagerbøyle leddet m/sikringstau

257086 09LPD
Tessier Access/Tempo heisutløser for ledsagerbøyle leddet 
m/sikringstau

150170 100-02 Bardum sitski kompl. ledsagerpakke

285986 4G-1 Tessier sete str 1 SB-33 SD-45 RH-42

285987 4G-2 Tessier sete str 2 SB-35 SD-45 RH-42

285993 4G-3 Tessier sete str 3 SB-37 SD-45 RH-42

285988 4G-4 Tessier sete str 4 SB-39 SD-45 RH-42

285989 4G-5 Tessier sete str 5 SB-41 SD-45 RH-42

285990 4G-6 Tessier sete str 6 SB-44 SD-45 RH-42

285949 01WRP010 Tessier Access/Tempo barnefotbøyle, forhøyet

189690 ZD18 Tessier Access/Tempo/Scarver bentrekk sort

285961 06TRP Tracer krykkeski hendel for off load assist, par

189706 ZD26 Tessier fikseringshanske til krykkeski, par

285966 ZS14 Tessier Access/Tempo/Scarver magebelte 3-delt

159111 200.700 Transporttralle sitski 1 ski

213002 6008 Sitski transportbag

285963 06SUP Super-Lite krykkeski, par

04MODIF Tessier spesialtilpasset sete/rygg på mål

1133-08-100 Bardum gummislange 120cm til ringreim heisutløser

6029 Bardum varmepose str S til sitski

6006 Bardum varmepose str M til sitski

6030 Bardum varmepose str L til sitski

6031 Bardum varmepose spesialmål til sitski

285940 01MBA-N Tessier Access/Tempo assistansebøyle m/sikringstau

Transportbag
Teknisk data

Tekniske data Tessier Tempo Access Tilleggsinformasjon

Vekt 15 kg
Lengde 90 cm* *Uten alpinski
Bredde 53 cm* *Med det største sete
Høyde 65 cm* *Med det største sete
Legglengde 32-60 cm
Brukervekt maks 100 kg
Setebredde fra-til 28-45 cm
Antall ski 1 Rossignol
Demping Ja* *Gummidemper
Returdemping Nei
Skiheis Alle

HMS nr. Art.nr. Beskrivelse

252390 9MUA Tessier Tempo Access

Tessier Tempo Access

Tessier Tempo Access med assistansebøyle Tessier Tempo Access i stolheisposisjon

Tracer krykkeski hendel for off load
assist


