
FRA BARNEVOGN TIL SLEDE PÅ SEKUNDER



Sikkerhet og mobilitet med barnevogn på snø og is? Ikke noe problem med 
Wheelblades XL. Med en lett justerbar binding kan det praktiske hjel-
pemiddelet festes til alle vanlige barnevogner, rullatorer, sittevogner og 
sykkelvogner.
Takket være den patenterte hurtiglåsen kan du bytte fra hjul til meier med 
enkle grep på noen få sekunder. Wheelblades har bred kontaktflate som 
fordeler vekten optimalt på underlaget og forhindrer at forhjulene synker 
ned i snøen. De to glideflatene har lite friksjon mot underlaget og glir lett 
over ujevnheter i bakken. For at skituppen alltid skal peke i kjøreretnin-

gen, er bindingen plassert langt fremme på skien. To spor på undersiden 
av Wheelblades komprimerer snøen og sørger for stabilitet, slik at turen 
går som på skinner.

Innstillingsmuligheter: 2.0 – 7.0 cm
Egnet for: Barnevogner, rullatorer, sittevogner og sykkelvogner
Tilgjengelig: enkeltvis eller i par

WHEELBLADES XL



TEKNISK SPESIFIKASJON

Velutprøvd teknologi
Patentert binding med universelle

innstillingsmuligheter for 
hjuldiameter 15 – 30 cm og 

hjulbredde 2.0 – 7.0 cm.

Solid konstruksjon
Glassfiberforsterket kunststoff 
gir maksimal fasthet også ved 
lave temperaturer.

Lang levetid
Rustfritt stål beskytter mot 

korrosjon ved fuktighet og salt.

1. Legg Wheelblades XL 
på bakken.

2.  Vipp barnevognen litt opp. 3.  Sett forhjulene i bindingen. 4.  Lukk hurtiglåsen, og sett 
av sted.

Sikkert feste
Kanaler og spor på undersiden 
av glideflatene gir stødighet og 
retningsstabilitet ved kjøring.



OM WHEELBLADES

Wheelblades-sortimentet oppstod ikke bare for å tjene penger, som så 
mange andre produkter, men fordi det var barrierer som måtte overvin-
nes. Oppfinneren Patrick Mayer ble lam fra livet og ned i en idrettsulykke 
i år 2000, og er avhengig av gåstøtte og rullestol. Han kjenner godt til 
begrensningene og problemene i hverdagen. Som vintersportentusiast, 
landskapsfotograf og familiefar vil han ha maksimal mobilitet og fleksibili-
tet på alle slags underlag, i alt slags vær og til alle årstider.
For å gjøre dette mulig, grunnla Patrick i 2012 Wheelblades GmbH, et 
ungt og innovativt firma som har satt seg som mål å styrke mobiliteten 
for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. I samarbeid med kompetente 
partnere fra Sveits og Tyskland utvikler og produserer Wheelblades GmbH 
produkter for mennesker med funksjonshemninger, slik at de kan oppleve 
mobilitet, frihet og livsglede også utenfor allfarvei. 
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