
Elektriske rullestoler



Med sammenslåingen av TA Service, Netti by Alu Rehab 
og Meyra til én samlet Meyra Group, tilbyr vi rullestoler 

for praktisk talt alle behov.

Vi har rullestoler for den aktive brukeren, for han eller 
henne som trenger en elektrisk drevet stol og de som 

ikke selv kan endre sittestilling. Vårt fokus er å tilby rul-
lestoler hvor brukeren kan sitte komfortabelt – mange 

timer hver dag – etter behov.

Med rullestoler fra TA, Netti og Meyra tilbyr vi innovative 
og pålitelige produkter som optimerer hverdagen for 

brukeren, slik at de kan være mobile og delta i hverda-
gens aktiviteter – og ha de beste forutsetninger for å 

opprettholde god helse.



Elektrisk rullestol med dynamiske funksjoner 

Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset 
utendørs bruk med elektriske setefunksjoner der hovedfor-
målet er bruk som førersete i kjøretøy – for voksne
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Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset 
utendørs bruk med elektrisk ståfunksjon - for barn

• TA iQ Stand-Up Junior D23 ............................................................. 6
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Med denne spesiallagde rullestolen kombinerer vi TA's unike 
elektriske chassis med Nettis dynamiske seteenhet.

Det gir mulighet for ekstra mobilitet til brukere med ufrivillige 
bevegelser.

• Netti Dynamic iQ  .................................................................................... 8



ART. NR. HMS NR. BESKRIVELSE

N11045-D18 303542
TA iQ FWD D18
sb38 sd38 seteløft el rygg vreg el tilt el 10 km/t

Lav setehøyde
TA iQ har så lav setehøyde, at den kan 
kjøres rett inn i bilen gjennom bak-
luken uten at brukeren må anvende 
elektrisk setefunksjoner som tilt eller 
ryggvinkelregulering. Den har 300 
mm seteløft. 

Kommer svært godt inntil 
førerplassen 
Lar seg enkelt plassere som førersete i bil. 
Ingen deler av stolen er i veien 

Armlen gir god støtte
Armlenene er plassert slik at man beholder 
meget god støtte for armene, når man styrer 
bilen med håndbetjening. Man beholder 
også støtten under hvilestilling og man når 
fortsatt frem til styreboksen, når man vinkler 
ryggen og ligger tilbakelent. 

Svingbar panelholder

Betjeningspanel
Stolen leveres med knappeboks for enkel 
betjening av alle setefunksjonene. 

Anatomisk setepute
Seteputen har god anatomisk utformning, 
som gir god støtte til setet og lår. 

45° setetilt

380 mm
setehøyde 
+300 mm
seteløft
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Elektrisk rullestol med  
forhjulsdrift som førersete i bil
Elektrisk regulering av seteløft, tilt, ryggvinkel, legglengde og benstøttevinkel. 
Leveres som standard med Varilite sitteenhet: Meridian setepute, Icon høy 
rygg og hodestøtte. Har retningsstabiliserende system for optimale kjøre-
egenskaper. Setebredde: 38-55 cm. Maks brukervekt: 140 kg. Rullestoldelen 
har bilfeste Dahl Docking påmontert. 
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OPTIMAL KJØREKOMFORT
 
Unik fjæring, hjuloppheng på alle hjul og lufthjul gir en 
ekstremt jevn og fjærende tur og uovertruffen kjøreegen-
skaper. Brukeren kjenner ikke så mange støt. 

PUTE GIR OPTIMAL TRYKKAVLASTNING
 
Konstruert av luft og tre typer skum med ulik fasthet. 90 
mm høyde gir mulighet for trykkfordeling på stor flate. 
Skummet i puten gir god sittestabilitet.  
 
2 luftkammer gir god mulighet for ytterligere avlastning av 
sitteknuter og god posisjonering av bekkenet samt svært 
gode muligheter for hindre at bekkenet glir frem på setet.  
 
Stabil front gir fast underlag ved forflytning.  
 
God ventilasjon fra lufttrekket 
 
Les mer side 10. 

LITE OG KOMPAKT UNDERSTELL
 
TA iQ er kompakt og har en samlet bredde på 580 mm. 
Den er enkel å manøvrere både inne og ute og har en 
snuradius på bare 650 mm. 
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Standard med 
gyro styring for 

retningsstablierende 
kjørersystem

Hastighet 10 km/t
(12,5 km/t)

Kjøreavstand max 40 km

Maks. brukervekt 140 kg

Svingradius 650 mm

Batterier 2x80 Ah

Motor 2 x 350 Watt

Elektronikk R-NET 120A

Lengde 920-1130 mm

Total bredde 580 mm 

Setehøyde u. puter 380 mm

Putehøyde 90 mm

Setebredde 380-550 mm

Setedybde Trinløs variabel justering 
380-600 mm

Maks. hindring 100 mm

Bakkeklaring 70 mm

Elektrisk seteheis 300 mm

Elektriske rullestoler

• Lav vekt

• Enkel betjening

• Optimal trykkavlastning

• God stabilisering av bekkenet



Elektrisk rullestol med ståfunksjon  
og gode kjøreegenskaper
Forhjulsdrevet rullestol med ståfunksjon, i unikt og kompakt 
design. TA iQ FWD Stand-Up er en utrolig manøvrerbar  
forhjulsdrevet rullestol som er enkel å kontrollere og komme 
seg rundt både utendørs og innendørs, samtidig som den 
lar deg stå helt oppreist i rullestolen.

Unik fjæring og hjuloppheng på alle hjul som gir en 
ekstremt jevn og fjærende tur og uovertrufne kjøreegen-
skaper.

• Unik fjæring og hjuloppheng gir gode 
kjøreegenskaper  

• Gir full strekk i hofte og knær
• Armlene er plassert slike at en beholder 

støtten av armlene under hvilestilling 
• Lett betjening av styreboksen - også når en 

vinkler ryggen og ligger tilbakelent 
• Svært god kjørekomfort
• God retningsstabilitet ved kjøring

God oppreisning- og 
ståfunksjon med god 

støtte for ryggen

ART. NR. HMS NR. BESKRIVELSE

N14038-D23 303543
TA iQ Stand-Up Junior D23
sb38 sd40 seteløft el rygg vreg el ståfunksjon el tilt el benst vreg el 10 km/t

Lav setehøyde
Den lave sittehøyden gjør stolen 
svært enkel å få under selv lave 
bord.
Rullestolen har dessuten 300 mm 
seteløft, som gjør at en kan utføre 
enda flere oppgaver selv. 

Enkel å betjene
TA IQ FWD med ståfunksjon leveres 
med joystick som har fargedisplay.
Menyen i joystick er enkel å betjene.  

440 mm
setehøyde
+ 300 mm

seteløft
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God mulighet for 
stillingsendring 

Tilt: 45°
Recline: 90°

Benregulering: 90°
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SETEPUTE VARILITE MERIDIAN
 

Seteputen har god utforming, som gir anatomisk form ved 
bruk når bruker synker ned i puten.  God pute for rullestol-
brukere med tendens til progressivt bekken og høy risiko 
for trykk. Meridian er designet med to separate kamre 
som muliggjør rask og enkel plassering av bekken og lår 
mens brukeren sitter på puten. Strukturen til puten med 
to separate kamre støtter brukeren i oppreist sittestilling 
ved å plassere bekkenet i en passende stilling. Se mer  på 
side 10. 

RYGGPUTE VARILITE ICON DEEP 
 
Standard ryggpute er en Varilite Icon Deep. Utformning 
med god polstring og sidevangerne på ryggen gir god 
støtte. Ryggen er dyp og forholdvis høy og gir derfor god 
støtte for overkroppen – også i stående stilling.  
Se utvalget av ryggputer på side 11. 

Hastighet 10  km/t

Kjøreavstand max 40  km

Maks. brukervekt
140 kg 

(liggende til stående 
100 kg) 

Svingradius 650 mm

Batterier 2x80 Ah

Motor 2 x 350 Watt

Elektronikk R-NET 120 A

Lengde uten
benstøtter

1160 mm

Total bredde 630 mm

Setehøyde 440 mm

Putehøyde 90 mm

Setebredde 380-550 mm

Setedybde Trinløs variabel justering 
250-590 mm

Maks. hindring 100 mm

Bakkeklaring 70 mm

Elektrisk seteheis 300 mm

Memory funksjon Ja

Kombinasjonsfunksjoner
Liggende-stående 
Sittende-stående 

45/45-stående

Varier posisjonen fleksibelt mellom stående, liggende og sittende, 
samt juster tilt og ryggvinkling for maksimal avlastning.



Netti Dynamic iQ

El-rullestol med dynamiske 
funksjoner

 • Rullestolen følger brukerens bevegelser
 • Mindre ubehag ved spasmer 
 • Bedre postural kontroll 
 • Reduserer utglidning ut av stolen
 • Færre reposisjoneringer av bruker
 • Bedre velbefinnende for bruker
 • Opprettholder god sittestilling over tid

Med denne rullestolen kombinerer vi TA's 
unike elektriske understell med Netti sin 
dynamiske seteenhet.

Det gir mulighet for ekstra mobilitet til 
brukere med ufrivillige bevegelser.

Prisforhandlet Dynamisk sitteenhet Netti 
Dynamic III HD i kombinasjon med TA iQ 
El-understell er godkjent som sete i bil.

OPPTIL 5 DYNAMISKE 
FUNKSJONER

Hoftevinkel  |  Benlengde
Knevinkel  |  Fotvinkel  |  Nakke
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Hastighet 6 km/t

Kjøreavstand 40 km

Maks. brukervekt 135 kg

Svingradius 650 mm

Batterier 2x80 Ah

Motor 2 x 350 Watt

Elektronikk R-NET 120 A

Total bredde 580/630 mm

Setehøyde 445 / 425 mm 
avhengig av hjul

Setebredde 350, 380, 400, 430, 450, 500, 
550, 600 mm

Setedybde 400-500 mm
350 mm med innleggsputer

Maks. hindring 100 mm

Bakkeklaring 70 mm

Elektrisk seteheis 300 mm
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God støtte
Netti Dynamic iQ leveres med Netti's sete- og ryggputer.  

Seteputen Netti Sit har gode trykkfordelende og  
stabiliserende  egenskaper.
Fremoverglidning forebygges ved å benytte et mykere 
skum i bakre midtre sjikt. Den integrerte abduksjon  
påvirker retting av ryggraden og forbedrer sittestillingen. 
Et elastrisk og ventilerende 3D-trekk sikrer et godt  
mikroklima og bidrar til å forebygge trykksår.

Netti Stabil ryggpute med 170 mm dype sidevanger 
og ventilerende 3D-trekk er standard. Rygghøyde kan 
tilpasses trinnløst i høyden fra 450 mm til 650 mm.  Med 
høy rygg og ryggforlenger er rygghøyden fra 550-750 
mm. Ryggputen har integrert lumbalstøtte.

De dynamiske funksjoner

Vi tilbyr dynamisk hodestøtte, 
som absorberer bevegel sene.

Ryggen tar imot de eks-
treme kreftene og de større 
bevegelsene ved hjelp av 
gassfjær som guider bruk-
erens kropp tilbake til riktig 
utgangsposisjon. 

Sitteenheten hever seg 
når brukeren går ut i et 
strekk-mønster, hvor hoftene 
går frem og opp.  
Dette forhindrer at brukeren 
glir fremover i setet etter at 
spasmen har avtatt. 

Benstøttene følger  
ekstensjonsbevegelsene som 
skjer i kneleddet. Fleksjons- 
og ekstensjons-bevegelsene 
som skjer i føttene blir  
også ivaretatt av  
det fjærede  
fotbrettet.

Velg mellom ulike ledsagerstyringer

Mo-vis ledsagerstyring.  
God ergonomisk, intuitiv sty-
ring. Du styrer ganske enkelt 
ved å skyve til venstre eller 
høyre.

Forus ledsagerstyring.  
Enkel intuitiv styring ved å 
trykke ned for å kjøre forover 
og kjøre bakover ved å løfte 
håndtakene.

TA's enhåndsstyring. 
Assistenten kan gå ved siden 
av stolen og holde kommu-
nikasjonen. Enkel og intuitiv 
å betjene.



Setepute Varilite Meridian
Art. nr. HMS nr. 
TA93414 303630 Pute sete VL Meridian 38x38 cm (D18+D23)
TA93415  303631 Pute sete VL Meridian 38x43 cm (D18+D23)
TA93368  303621 Pute sete VL Meridian 43x43 cm (D18+D23)
TA93369  303622 Pute sete VL Meridian 45x40 cm (D18+D23)
TA93370  303623 Pute sete VL Meridian 45x45 cm (D18+D23)
TA93371  303624 Pute sete VL Meridian 45x50 cm (D18+D23)
TA93410 303625 Pute sete VL Meridian 50x40 cm (D18+D23)
TA93372  303626 Pute sete VL Meridian 50x45 cm (D18+D23)
TA93373  303627 Pute sete VL Meridian 50x50 cm (D18+D23)
TA93416 303628 Pute sete VL Meridian 55x45 cm (D18+D23)
TA93417 303629 Pute sete VL Meridian 55x50 cm (D18+D23)

• Lav vekt
• Enkel betjening
• Optimal trykkavlastning
• God stabilisering av bekkenet

• Konstruert av luft og tre typer skum med ulik 
fasthet

• 9 cm høyde gir mulighet for trykkfordeling på 
stor flate 

• Skummet i puten gir god sittestabilitet

• 2 kammer gir god mulighet for ytterligere 
avlastning av sitteknuter og god posisjone-
ring av bekkenet

• Stabil front gir fast underlag ved forflytning

• Ulike skumtyper i puten fremmer symmetrisk 
sittestilling

• Kombinasjonen luft/skum gir meget gode 
isolerende egenskaper 

• God ventilasjon fra lufttrekket som standard

Bekkenkammer

Lår kammer
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Sitteenhet
Varilite Meridian er et godt valg til brukere som trenger 
en optimal trykkavlastende pute. Brukerne har samtidig 
behov for lav vekt, stabil sitte- og forflytningsflate, god hjelp 
til å holde bekkenet i posisjon, symmetrisk sittestilling og 
minimalt med vedlikehold. 
 
Konstruert av luft og tre typer skum med ulik fasthet. 90 
mm høyde gir mulighet for trykkfordeling på stor flate. 
Skummet i puten gir god sittestabilitet.  

Trykket i de 2 kamrene kan individuelt justeres med 2-veis 
ventilen.  
2 kammer gir svært gode muligheter for at hindre 
at bekkenet glir frem på setet uten å redusere den 
trykkavlastende effekt i puten. Justering av trykket i 
fremre kammer sammen med justering av fotbrett kan gi 
ytterligere trykkavlastende effekt. 



Rygg Varilite Icon dyp
Art. nr. HMS nr. 
TA93539  303607 Rygg dyp 38x46 cm (D18+D23)
TA93540 303608 Rygg dyp 40x49 cm (D18+D23)
TA93541  303609 Rygg dyp 43x52 cm (D18+D23)
TA93542 303598 Rygg dyp 45x55 cm (D18+D23)

Rygg Varilite Icon mellom
Art. nr. HMS nr. 
TA93546 303614 Rygg mellom 38x31 cm (D18+D23)
TA93547 303602 Rygg mellom 40x32 cm (D18+D23)
TA93548 303603 Rygg mellom 43x34 cm (D18+D23)
TA93549 303604 Rygg mellom 45x36 cm (D18+D23)
TA93550 303605 Rygg mellom 50x40 cm (D18+D23)
TA93551 303606 Rygg mellom 55x40 cm (D18+D23)

Rygg Varilite Icon høy 
Art. nr. HMS nr. 
TA93555 303612 Rygg høy 38x46 cm (D18+D23)
TA93556 303613 Rygg høy 40x49 cm (D18+D23)
TA93557 303599 Rygg høy 43x52 cm (D18+D23)
TA93558 303600 Rygg høy 45x55 cm (D18+D23)
TA93559 303601 Rygg høy 50x60 cm (D18+D23)

Rygg dyp

Rygg mellom

Rygg høy
Vårt store utvalg av 

Netti og Ride Designs 
puter og rygge finner 

du i MRS-katalogen på 
my-netti.no 
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Armstøtter 
Armstøtte pad 
Art. nr. HMS nr. 
TA80335 303550 430 mm høyre (D18+D23)
TA80321 303552 430 mm venstre (D18+D23)
TA80320 303551 320 mm høyre kort (D18+D23)
TA80336 303553 320 mm venstre kort (D18+D23)
TA80320-1 303554 220 mm Junior høyre (D23)
TA80336-1 303555 220 mm Junior venstre (D23)
TA80651 303567 Kant aluminium for armpad kort (D18+23)
TA80652 303568 Kant sluminium for armpad lang (D18+D23)

Hemiarmstøtte
Art. nr. HMS nr. 
TA20244 303563 Hemiarmstøtte høyre kort (D18+D23)
TA20246 303565 Hemiarmstøtte venstre kort (D18+D23)
TA20245 303564 Hemiarmstøtte høyre lang (D18+D23)
TA20247 303566 Hemiarmstøtte venstre lang (D18+D23)

Benstøtte
Amputasjons benstøtte
Art. nr. HMS nr. 
TA80716 303556 Benstøtte amputasjon hø (D18+D23)
TA80717 303557 Benstøtte amputasjon ve (D18+D23)

Ankelstropp 
Art. nr. HMS nr. 
TA93238 303544 Ankelstropp VL Band-IT L, par (D18)
TA93237 303546 Ankelstropp VL Band-IT M, par (D18+D23)
TA93236 303545  Ankelstropp VL Band-IT S, par (D18+D23)
TA93235 303547 Ankelstropp VL Band-IT XS, par (D18+D23)

Benstøtte
Art. nr. HMS nr. 
TA80357 303560 Benstøtte m/ leggstøtte (D18+D23)
TA95083  303558 Benstøtte senter justerbar (D18)
TA80571 303559 Benstøtte senter power, kort med leggpute (D18)
TA80690 303569 Knepute skinn (D18+D23) 
TA80332 303570 Leggstøtte for senter benstøtte (D18+D23)

Fotplate
Art. nr. HMS nr. 
TA80539-1 303561 Fotplate m/ kutt og formet kant (D18+D23)

Diverse
Art. nr. HMS nr. 
TA80743 303549 Armstøtte stopper, flip ups (D18+D23)
TA80289 303548 Armstøtte brakett par (D18+D23)
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Lav setehøyde
TA iQ FWD har så lav en setehøyd, at den kan kjøres 

rett inn i bilen gjennom bakluken uten at brukeren må 
anvende elektrisk setefunksjoner som tilt eller rygg-

vinkelregulering. 



Sitteenhet
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Lårstøtte/sidestøtte
Art. nr. HMS nr. 
TA93263 303595 Pute for lårstøtte/sidestøtte 10x13 cm (D18+D23)
TA93264 303596 Pute for lårstøtte/sidestøtte 13x15 cm (D18+D23)
TA93262 303597 Pute for lårstøtte/sidestøtte 7,5x10 cm (D18+D23)
TA80326 303590 Lårstøtte brakett (D18+D23)
TA93251  303633 Sidestøtte brakett sb 40 cm sett (D18/D23)
TA93252 303634 Sidestøtte brakett sb 45 cm sett (D18/D23)
TA93253 303635 Sidestøtte brakett sb 50 cm sett (D18/D23)

Rygg
Art. nr. HMS nr. 
TA80363 303615 Manuell rygg (D18+D28)
TA97235 303592 Aktuator rygg 100mm TiMotions (D18+D23)
TA80298 303616 Rygg stativ justerbar 380-550 mm (D18+D23)

Seteplate
Art. nr. HMS nr. 
TA80233 303619 Seteforlenger 38-40cm (D18+D23)
TA80216 303620 Seteforlenger 45 (D18+D23)
TA80215 303618 Seteforlenger 50 (D18)
TA80291-4 303617 Setebunn justerbar (D18+D23)
TA80502 303591 Midtre plate setebunn for 50 cm setebunn (D18)

Brystbelte
Art. nr. HMS nr. 
TA93231 303573 Brystbelte (D18+D23)
TA93234 303572 Brystbelte contoured stor (D18)
TA93233 303571 Brystbelte contoured medium (D18)
TA93232 303576 Brystbelte contoured liten (D18+D23)
TA93272 303575 Brystbelte contoured ekstra liten (D18+D23)
TA80765 303574 Brakett for bryst sele (D18+D23)

Hoftebelte
Art. nr. HMS nr. 
TA93228 303589 Hoftebelte 4-punkts stor (D18) 
TA93227 303588 Hoftebelte 4-punkts medium (D18+D23)
TA93226 303587 Hoftebelte 4-punkts liten (D18+D23)
TA93225 303586 Hoftebelte 4-punkts ekstra liten (D18+D23)
TA93230 303585 Hoftebelte 2-punkts ekstra stor ingen polstring (D18)
TA93224 303584 Hoftebelte 2-punkts stor (D18)
TA93223 303583 Hoftebelte 2-punkts medium (D18+D23)
TA93222 303582 Hoftebelte 2-punkts liten (D18+D23)
TA93221 303581 Hoftebelte 2-punkts ekstra liten (D18+D23)
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Reservedel
Art. nr. HMS nr. 
TA95507 303650 Kabel 30 cm plugg til plugg (D18+D23)
TA95265 303651 Kabel 50 cm plugg til plugg (D18+D23)
TA95165 303648 Kabel 100 cm R-net (D18+D23)
TA95166 303649 Kabel 120 cm R-net (D18+D23)
TA97432 303636 Batteri Eternity iQ 80AH (D18+D23)
TA97266 303637 Bilfeste Dahl med låsebrakett (D18)
TA97378 303641 Gaffel høyre (D18+D23)
TA97379 303642 Gaffel venstre (D18+D23)
TA95380 303643 Gyro modul (D18+D23)
TA97282 303644 Hjul bekytter 200-50 mm sett (D18+D23)
TA97227 303645 Hjul komplett 200-50 grå, PU (D18+D23)
TA97292 303646 Hjul komplett iQ alu 200-50 grå dekk, luft (D18+D23)
TA97142 303647 Hjul komplett iQ alu 3.00 grå dekk, luft (D23)

TA80337 303579 Hodestøtte 225x120mm (D18+D23)
TA80288 303577 Hodestøtte brakett (D18+D23)
TA80288-2 303578 Hodestøtte brakett junior (D23)
TA80829 303580 Hodestøtte pute junior (D23)
TA97190 303653 Lader iQ (D18+D23) 
TA97223 303654 Lys TA inkl brakett (D18+D23)
TA97174 303655 Reflektor gul iQ (D18+D23)
TA97173 303656 Reflektor hvit iQ (D18+D23)
TA97172 303657 Reflektor rød iQ (D18+D23)
TA80407 303639 Brakett for kontroll modul høyre, svingbar (D18+D23)
TA80408 303640 Brakett for kontroll modul venstre, svingbar (D18+D23)

El
Art. nr. HMS nr. 
TA97099 303632 Setetilt 45° elektrisk komplett (D18)
TA97104 303593 Motor seteløft (D18+D23)
TA97425 303594 Motor tilt (D18+D23)

Styreutstyr

Diverse
Art. nr. HMS nr. 
TA80163 303638 Bord m/ brakett (D18+D23)
TA80175 303652 Krok veske (D18+D23)

Art. nr. HMS nr. 
TA80678 303658 Brakett for betjeningspanel (D18+D23)
TA80533 303661 Feste 2-hånds ledsagerstyring m/nødstopp TA IQ (D18+D23)
TA97342 303659 Betjeningspanel CJSM inkl brakett TA80678 (D18+D23) 
TA80223 303662 Fjernstyrt nødstopp (D18+D23) 
TA95153 303664 Joystickgrep standard (D18+D23)
TA95155 303663 Joystickgrep 38 mm ball (D18+D23)
TA95286 303665 Koblingsboks (D18+D23)
TA95252-1 303666 Betjeningspanel m. display CJSM-L-SW (D18+D23) 
TA80517 303660 Feste ledsagerstyring 1-hånds (D18+D23)
TA46701 303667 Ledsagerstyring Attende (D23) 
TA80517-95213 303668 Ledsagerstyring komplett, 1 hånds (D18+D23)
TA80533-95213 303669 Ledsagerstyring komplett, 2 hånds, m. nødstopp (D18+D23) 
TA95213 303670 Ledsagerstyring modul inkl kabel ex brakett (D18+D23)
TA95253 304581 Betjeningspanel JSM-L LED (D18)   
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