
Kajakkutstyr som gir flere muligheten 
til å padle

Håndfiksering til padleåre, kajakk

Dette håndgrepet er designet for de med noe håndfunksjon, 
men som trenger grepstøtte. Håndfikseringen tar løftepresset 
av fingrene og legger det på armene. Håndgrepet er justerbart 
og er åpent i enden slik at det ikke hindrer frigjøring av 
hånden. 

Enhåndsbetjening til padleåre, kajakk

Denne løsningen gjør det mulig å padle med kun én arm. 
Den kan også brukes når man padler med begge armene for å 
gjøre åren lettere og mer stabil.

Underarmstøtter til padleåre, kajakk

Et bånd festes rundt håndlettet 0og kobles til et beslag som 
festes på padleåren. Dette gir god underarmstøtte samtidig 
som den opprettholder full mobilitet til å kontrollere 
padleåren. 

Basic ryggstøtte med sidestøtter til kajakk

Denne ryggstøtten med sidestøtter passer til de aller fleste 
kajakker og gjør det langt enklere å opprettholde 
sittebalansen. Man regulerer selv hvor mye støtte man vil ha.
Sidestøttene er polstret for best mulig komfort og kan 
benyttes i alle ønskede posisjoner. 

Utriggere til kajakk

Utriggerne stabiliserer kajakken og gir så mye ekstra balanse 
som ønskelig, avhengig av hvor langt unna kajakken man 
justerer dem. De flyttes nærmere eller lenger unna kajakken 
raskt og enkelt, og monteres og demonteres enkelt slik at de 
tar lite plass under transport. 
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Med riktig utstyr og tilbehør kan personer med ulike 
funksjonsnedsettelser delta selvstendig på lik linje med andre 
i kajakkpadling.
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Jackson Sweet Cheeks setepute til kajakk

Jackson Sweet Cheeks er en oppblåsbar og justerbar setepute 
som gir økt sittestabilitet i kajakken og sørger for god
trykkfordeling. Puten er designet for bruk i kajakk.

Jackson Happy Seat lårstøtte til kajakk

Happy Seat er en oppblåsbar pute som legges under låret for 
å øke sittestabiliteten i kajakken. Den gir økt komfort og tar 
presset av knær, hofter og setet. 

Chariot transporttralle til kajakk

Transporttrallen gjør det enkelt å forflytte kajakken fra land til 
vann. Ballonghjulene gjør at den triller lett uansett underlag. 
Kajakken løsnes lett når transporttrallen er i vannet og kan 
enkelt demonteres for frakt i bil. 

Forflytningsbenk til kajakk

Dette brukervennlige forflytningssystemet gir en jevn 
overføringsflate i rullestolhøyde over i kajakken. Den gir 
muligheten til å være mer selvstendig. Padleren glir på benken 
og over i kajakken, for så å senke seg ned i setet.   
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HMS nr. Art.nr Beskrivelse

AHB01r Håndfiksering til padleåre, kajakk

AHV01r Enhåndsbetjening til padleåre, kajakk

AHW01r Underarmstøtter til padleåre, kajakk

217537 APK01r Basic ryggstøtte med sidestøtter til kajakk

JHS01r Jackson Happy Seat lårstøtte til kajakk

217538 JSC01r Jackson Sweet Cheeks setepute til kajakk

215830 KCC01r Chariot transporttralle til kajakk

217539 SPO01r Utriggere, balansesystem til kajakk 

217540 TSS01r Forflytningsbenk (grå) til kajakk
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