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Prisforhandlet vinterutstyr



Hva betyr det når et produkt er prisforhandlet

Prisforhandlede produkter i denne brosjyren

Når et produkt er prisforhandlet betyr det at det er på rammeavtale med NAV. Hjelpemidler 
som er en del av en rammeavtale er NAVs foretrukne produkter og en del av deres 
nasjonale sortiment. Når man søker om et hjelpemiddel skal det alltid vurderes først om 
et av hjelpemidlene som finnes i en av rammeavtalene kan brukes for å dekke behovet 
for tilrettelegging. Det er disse produktene man i utgangspunktet kan få innvilget. 
Rammeavtalene er delt inn i poster. I Hjelpemiddeldatabasen finner du en oversikt over 
de ulike postene/kategoriene som de ulike rammeavtalene inneholder. I hver kategori/
post er det ett eller flere produkter, der førsteplass er det foretrukne produktet.

I våre brosjyrer er prisforhandlede produkter markert med et grønt prisforhandlet ikon.

• SnowComfort kjelke
• SnowRacer King Size akebrett
• Snowball sitski
• Tessier Tempo Uni sitski (egenkjørt og ledsagerstyrt)
• Tessier Tempo Dual sitski (egenkjørt og ledsagerstyrt)
• Tessier Tempo Access sitski
• Scarver sitski (egenkjørt)
• Monoski 

Det er viktig å velge produktet som dekker brukers behov. Det er et felles ansvar å finne det 
hjelpemiddelet som står til forventningene når det gjelder tilrettelegging og bruk. Vi anbefaler at 
du kontakter en av våre fagkonsulenter for å kombinerer fagkompetanse og produktkunnskap 
slik at dere tar de rette valgene. Du finner oversikten over fagkonsulentene bakerst i brosjyren!

Prisforhandlet

2

Filmer på våre produkter
På Banolife.no og vår YouTube-kanal finner du mange filmer. Vi har filmer som tar en full 
gjennomgang av produktene, filmer som viser nyttige tips og triks, potensielle feilkoder og mye 
mer. Du finner alle filmene om våre produkter på vår YouTube.kanal under navnet Bano Life. Ved å 
skanne QR-kodene nedenfor, kommer du rett inn til filmene på våre sitski og akebrett. Ta en titt!

Spilleliste på YouTube
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SnowComfort er en kjelke med behagelig 
sittekomfort for bruker, og god sikkerhet 
for både bruker og ledsager. 

Kjelken er produsert i støtsikker hardplast 
og med meier i stål. Setet er avfjæret 
for å ta imot støt og for å gi bruker 
en behagelig kjøre- og sittekomfort. 
SnowComfort flyter lett på snøen og er 
enkel å manøvrere.

Kjelken leveres med Bano Life sete og 
2pkt hoftebelte. Det finnes en rekke 

tilbehør som blant annet belter, vester, 
setepolstring, hodestøttepolstring, 
varmepose, forlenger til ledsagerbøyle, 
og Fjellpulken komplett drag med fester, 
slik at den kan trekkes som en pulk. 

Bano Life setet leveres i flere størrelser 
fra barn til voksne.

SnowComfort kjelke – stødig, behagelig og 
allsidig kjelke

SnowComfort kjelke

Standardutstyr:

• Bano Life sete str.0 lav rygg
• Anatomic Comfort Pro hoftebelte 2pkt 

str.1
• Festeplate til Bano Life sete
• Sikkerhetsbøyle rundt setet
• Festereimer for lår/føtter
• Ledsagerbrett med fotbrems
• Ledsagerbøyle med håndtak
• To håndbremser for bruker
• Hodestøtte
• Trekksnor

Beskrivelse. Art. nr. HMS.nr.

Snowcomfort kjelke grønn 20300 69396
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SnowComfort Tekniske data

Lengde 117 cm

Bredde 50 cm

Høyde 102 cm

Vekt m/sete 15 kg

Maks brukervekt 100 kg

Produktfordeler:

• Allsidig og trygg kjelke med behagelig 
sittekomfort

• Kan brukes i akebakken, som pulk og 
på skøyteisen

• Flyter lett på snøen og er enkel å 
manøvrere



Tilbehør

Beskrivelse Art.nr. HMS.nr

Snowracer King Size/SnowComfort sete 1 lav, b28 sd26 rh32 520-1 139603

Snowracer King Size/SnowComfort sete 2 lav, sb32 sd29 rh38 520-2 158329

SnowComfort sete 3 lav, sb35 sd33 rh41 520-3 158330

SnowComfort sete 4 lav, sb38 sd35 rh45 520-4 159806

SnowComfort sete 5 lav, sb42 sd40 rh48 520-5 158332

Snowracer King Size/SnowComfort sete 0 høy, sb24 sd22 rh40 RL023P24CM 189688

Snowracer King Size/SnowComfort sete 1 høy, sb28 sd26 rh44 RL023P28CM 160503

Snowracer King Size/SnowComfort sete 2 høy, sb32 sd29 rh50 RL023P32CM 161051

SnowComfort sete 3 høy, sb35 sd33 rh56 RL023P35CM 161052

SnowComfort sete 4 høy, sb38 sd35 rh58 RL023P38CM 161053

SnowComfort sete 5 høy, sb42 sd40 rh60 RL023P42CM 161054

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 0 lav 750180 285932

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 1 lav 750181 285934

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 2 lav 750182 285935

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 3 lav 750183 285928

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 4 lav 750184 285929

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 5 lav 750185 285931

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 0 høy 750160 255642

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 1 høy 750161 285933

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 2 høy 750162 267587

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 3 høy 750163 285927

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 4 høy 750164 256484

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 5 høy 750165 285930

SnowComfort ledsagerbøyleforlenger reg.bar 90-110 cm 20301 65703

SnowComfort polster til nakkestøtte 5093 147050

SnowComfort justerbar setetilt 16-26° til sete str.0-4 BAR-545 189455

SnowComfort setesidepolster med sete str.0-3 5092 33631

SnowComfort støttehåndtak (*varmepose art.nr.6032) BAR-541 206857

SnowComfort varmepose spesialmål (*ved bruk av BAR-541) 6032

Bano Life varmepose str 100 cm 6003

Bano Life varmepose str 120 cm 6004

Bano Life varmepose str 140 cm 6007

Bano Life varmepose str 150 cm 6005

Bano Life varmepose str 160 cm 1882

Bano Life varmepose str 180 cm 1883

Pulkdrag Pulksele Nakkepolster i neopren Setesidepolster Ledsagerbrett

banolife.no
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Tilbehør

Beskrivelse Art.nr. HMS.nr

SnowComfort pulkdrag inkl. drag og sele 2125-19 189456

SnowComfort taudrag 2x2 m inkl. dragreimer og sele 2125-18 189457

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str x-small FP-10-XS* 292246

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str small FP-10-S* 292247

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str medium FP-10-M* 292248

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str large FP-10-L*

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str x-large FP-10-XL*

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str xx-large FP-10-XXL*

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str x-small FP-12-XS* 292253

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str small FP-12-S* 292254

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str medium FP-12-M* 292255

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str large FP-12-L* 292256

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str x-large FP-12-XL*

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str xx-large FP-12-XXL*

Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str x-small FP-11-XS*

Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str small FP-11-S*

Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str medium FP-11-M*

Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str large FP-11-L*

Dynamisk 4 pkt hoftebelte str x-small FP-13-XS* 292249

Dynamisk 4 pkt hoftebelte str small FP-13-S* 292250

Dynamisk 4 pkt hoftebelte str medium FP-13-M* 292251

Dynamisk 4 pkt hoftebelte str large FP-13-L* 292252

Dynamisk 4 pkt vest slim str medium FP-01-M/WB/T*

Dynamisk 4 pkt vest slim str large FP-01-L/WB/T*

Dynamisk 4 pkt vest slim str x-large FP-01-XL/WB/T*

Dynamisk 4 pkt vest str x-small FP-01-XS/SB/T* 292242

Dynamisk 4 pkt vest str small FP-01-S/SB/T* 292243

Dynamisk 4 pkt vest str medium FP-01-M/SB/T* 292244

Dynamisk 4 pkt vest str large FP-01-L/SB/T* 292245

Dynamisk 4 pkt vest str x-large FP-01-XL/SB/T*

Dynamisk H-sele str xx-small FP-02-XXS/T*

Dynamisk H-sele str x-small FP-02-XS/T* 292239

Dynamisk H-sele str small FP-02-S/T* 292240

Dynamisk H-sele str medium FP-02-M/T* 292241

Dynamisk H-sele str large FP-02-L/T*

•Art.nr.6032 Varmepose spesialmål kan brukes i kombinasjon med 
art.nr. BAR-541 Støttehåndtak for SnowComfort, for å få splitt i 
varmeposen.
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Tilbehør

Beskrivelse Art.nr. HMS.nr

Brystbelte str x-small FP-05-XS 292260

Brystbelte str small FP-05-S 292261

Brystbelte str medium FP-05-M

Brystbelte str large FP-05-L

Brystbelte str x-large FP-05-XL

John skrittsele Str 1, neopren SB:22 SD:8 L:25 07050-02110-00909 285922

John skrittsele Str 2, neopren SB:26 SD:11 L:31 07050-02120-00909 285923

John skrittsele Str 3, neopren SB:29 SD:14 L:37 07050-02130-00909 285916

John skrittsele Str 4, neopren SB:31 SD:15 L:42 07050-02140-00909 285917

John skrittsele Str 5, neopren SB:38 SD:24 L:47 07050-02150-00909 285918

John skrittsele Str 6, neopren SB:44 SD:28 L:53 07050-02160-00909 285919

John skrittsele Str 7, neopren SB:48 SD:28 L:53 07050-02170-00909 285920

John skrittseleStr 8, neopren SB:52 SD:28 L:53 07050-02180-00909 285921

John hoftebelte 2pkt str 1, jekkespenne med polster over spenne 07110-06210-00500 285906

John hoftebelte 2pkt str 2, jekkespenne med polster over spenne 07110-06220-00500 285907

John hoftebelte 2pkt str 3, jekkespenne med polster over spenne 07110-06230-00500 285902

John hoftebelte 2pkt str 4, jekkespenne med polster over spenne 07110-06240-00500 285903

John hoftebelte 4pkt str 1, jekkespenne med polster over spenne 07120-06210-00500 269676

John hoftebelte 4pkt str 2, jekkespenne med polster over spenne 07120-06220-00500 285908

John hoftebelte 4pkt str 3, jekkespenne med polster over spenne 07120-06230-00500 285904

John hoftebelte 4pkt str 4, jekkespenne med polster over spenne 07120-06240-00500 285905

banolife.no
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Snowracer King Size er en ekstra lang 
og forsterket Snowracer, som gir plass 
til en voksen/ledsager bak. La barnet 
få opplevelsen av å kjøre og vær selv 
passasjer. 

Vi tilbyr flere ulike setestørrelser, 
hoftebelter, vester også videre for å 
optimalisere sittestillingen i skallsetet. For 
ekstra sikkerhet anbefaler vi håndbrems, 
som gjør det lettere for ledsager å holde 
kontroll på farten. 

SnowRacer King Size – akebrett med 
spesialtilpasset sete og god støtte 

Snowracer King Size

Standardutstyr:

• Bano Life sete str. 0 lav rygg
• Anatomic sternumvest str. 0
• Festeplate til Bano Life sete
• Ratt
• Fotbremser
• Trekksnor

Beskrivelse. Art. nr. HMS.nr.

Snowracer King Size 285895 73-4666-02
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SnowComfort Tekniske data

Lengde 141 cm

Bredde 52 cm

Høyde 35 cm

Vekt m/sete 10 kg

Maks brukervekt 100 kg

Tilbehør
Beskrivelse Art.nr. HMS.nr

Snowracer King Size/SnowComfort sete 1 lav, b28 sd26 rh32 520-1 139603

Snowracer King Size/SnowComfort sete 2 lav, sb32 sd29 rh38 520-2 158329

Snowracer King Size/SnowComfort sete 0 høy, sb24 sd22 rh40 RL023P24CM 189688

Snowracer King Size/SnowComfort sete 1 høy, sb28 sd26 rh44 RL023P28CM 161050

Snowracer King Size/SnowComfort sete 2 høy, sb32 sd29 rh50 RL023P32CM 161051

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 0 lav 750180 285932

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 1 lav 750181 285934

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 2 lav 750182 285935

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 0 høy 750160 255642

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 1 høy 750161 285933

Snowracer King Size/SnowComfort varmepolster til sete 2 høy 750162 267587

Snowracer forlenget justerbar styrestamme 27-40 cm (std stamme 
14 cm)

BAR-550 288488

Snowracer King Size håndbrems 2112-2 285913

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str x-small FP-10-XS* 292246
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Beskrivelse Art.nr. HMS.nr

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str small FP-10-S* 292247

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str medium FP-10-M* 292248

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str large FP-10-L*

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str x-large FP-10-XL*

Dynamisk 2 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str xx-large FP-10-XXL*

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str x-small FP-12-XS* 292253

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str small FP-12-S* 292254

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str medium FP-12-M* 292255

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str large FP-12-L* 292256

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str x-large FP-12-XL*

Dynamisk 2 pkt hoftebelte str xx-large FP-12-XXL*

Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str x-small FP-11-XS*

Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str small FP-11-S*

Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str medium FP-11-M*

Dynamisk 4 pkt hoftebelte m/bekkenstøtte str large FP-11-L*

Dynamisk 4 pkt hoftebelte str x-small FP-13-XS* 292249

Dynamisk 4 pkt hoftebelte str small FP-13-S* 292250

Dynamisk 4 pkt hoftebelte str medium FP-13-M* 292251

Dynamisk 4 pkt hoftebelte str large FP-13-L* 292252

Dynamisk 4 pkt vest slim str medium FP-01-M/WB/T*

Dynamisk 4 pkt vest slim str large FP-01-L/WB/T*

Dynamisk 4 pkt vest slim str x-large FP-01-XL/WB/T*

Dynamisk 4 pkt vest str x-small FP-01-XS/SB/T* 292242

Dynamisk 4 pkt vest str small FP-01-S/SB/T* 292243

Dynamisk 4 pkt vest str medium FP-01-M/SB/T* 292244

Dynamisk 4 pkt vest str large FP-01-L/SB/T* 292245

Dynamisk 4 pkt vest str x-large FP-01-XL/SB/T*

Dynamisk H-sele str xx-small FP-02-XXS/T*

Dynamisk H-sele str x-small FP-02-XS/T* 292239

Dynamisk H-sele str small FP-02-S/T* 292240

Dynamisk H-sele str medium FP-02-M/T* 292241

Dynamisk H-sele str large FP-02-L/T*

Dynamisk H-sele str x-large FP-02-XL/T*

Brystbelte str x-small FP-05-XS 292260

Brystbelte str small FP-05-S 292261

Brystbelte str medium FP-05-M

Brystbelte str large FP-05-L

Brystbelte str x-large FP-05-XL

John skrittsele Str. 1, neopren SB:22 SD:8 L:25 07050-02110-00909 285922

John skrittsele Str. 2, neopren SB:26 SD:11 L:31 07050-02120-00909 285923

John hoftebelte 2pkt Str. 1, jekkespenne med polster over spenne 07110-06210-00500 285906

John hoftebelte 2pkt Str. 2, jekkespenne med polster over spenne 07110-06220-00500 285907

John hoftebelte 4pkt Str. 1, jekkespenne med polster over spenne 07120-06210-00500 269676

John hoftebelte 4pkt Str. 2, jekkespenne med polster over spenne 07120-06220-00500 285908

Tilbehør
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Sitski

Egenkjørt sitski – hva skal jeg velge?

For viderekommende er det viktigste å finne den sitskiende er mest komfortable med og som 
passer til deres bruk. TessierTempo Uniski/Dualski og PraschbergerMonoski er alle sitskiersom 
er gode valg og godt fungerende for viderekommende personer. Alle modellene har et moderat 
tyngdepunkt og gir tilstrekkelig med utfordringer som en alpinist ønsker. Modellene er også 
utstyrt med meget gode dempere som gir den nødvendige støtavlastningen, som igjen gir 
stabilitet og komfort. Nettopp dette er viktig for å stimulere til bruk av utstyret. 

For erfarne kan de nevnte modellene være en god løsning, men noen har behov for å strekke 
seg lenger. For å stimulere til bruk av sitskienkan de ha behov for flere utfordringer og variasjon 
under skikjøringen. TessierScarvertilbyr flere justering-og tilpasningsmuligheter enn noen 
annen sitski. Slik kan personen tilpasse utstyret etter bruk, forhold og økt ferdighetsnivå. 
TessierScarverhar også prisforhandlet dualadapter som tilbehør, noe som gjør at personen 
enkelt kan bytte mellom én og to ski på under to minutter. Dette kan være nyttig for personer 
som kjører alpint under svært ulike forhold og bakker.

Bruken av sitski
Hvilke bakker og løyper personen skal kjøre kan ha betydning for valget av sitski. Enkle, 
moderate eller avanserte løyper, isete eller løs-snø? De fleste modellene passer til de fleste 
løyper og forhold. Det finnes noen unntak. En sitskieller dualski (biski) med lavt tyngdepunkt 
har begrensninger utover enkle og slake løyper. Dette fordi det i brattere løyper kan bli meget 
krevende å manøvrere da det er vanskeligere å rotere skiene over på skjær. Om personen også 
skal kjøre i mer moderate løyper bør det velges en sitskimed et høyere tyngdepunkt. 

Én eller to ski
Et spørsmål som ofte dukker opp. Erfaringsmessig er det bedre for de aller fleste å kjøre med 
én ski. Det er enklere å manøvrere, da du kun har én ski å kontrollere og én ski gjør det enklere 
å få tyngdepunktet vekk fra bakdelen av skien for å rotere (svinge). To ski utgjør liten eller 
ingen forskjell hva gjelder stabilitet da skiene under er dynamisk og beveger seg uavhengig av 
hverandre. Det er først og fremst tyngdepunktet, egne forutsetninger og ferdigheter som spiller 
inn på balansen. To ski kan anbefales for viderekommende personer med gode forutsetninger 
for å kjøre alpint under svært ulike forhold/løyper. To ski anbefales også for tyngre personer 
(+90 kg) da trykket på én ski med denne tyngden kan gi et spenn i skien som gjør det 
vanskeligere å manøvrere.  
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Sitski

Egenkjørt sitski – hva skal jeg velge?

NAV har med sin rammeavtale seks ulike modeller rangert fra 1- 6 plass. Bano Life har de fem 
første rangeringene og blant disse finnes modeller for de aller fleste. Denne veilederen er til for 
å hjelpe deg å finne en sitski som passer best ut i fra kriteriene: forutsetning, ferdighetsnivå og 
bruk. Aktuelle brukere av sitski er blant annet: ryggmargsskadde, beinamputerte, paraplegikere, 
polio og andre med nedsatt funksjon i beina og/eller overkroppen.

Forutsetning
Hvilke forutsetninger personen har er det første og viktigste for valg av sitski . Med forutsetning 
menes skadenivå og hvordan dette først og fremst påvirker balansen. En person med sterkt 
nedsatt balanse (f.eks. TH2) vil kunne ha best nytte av en sitski med lavt tyngdepunkt for å 
opprettholde balansen enklere. Tessier Tempo Access har et meget lavt tyngdepunkt (kun 19 
cm over bakkenivå) som sørger for god kontroll over sitskien og gjør at enda flere kan være 
selvstendig og oppleve mestring i alpinbakken. 

En person med noe bedre balanse vil kunne ha forutsetninger på en sitski med moderat 
sittehøyde som gir et høyere og bredere aktivitetsnivå. Tessier Tempo Uniski er svært enkel 
å manøvrere, fungerer godt til fritidsbruk sammen med venner og familie, men også for den 
mer aktive brukeren som søker fart og spenning. Tempo Uniski har også god demping som 
forhindrer støt/slag og bidrar også til bedre stabilitet og kontroll over sitskien . Praschberger 
Monoski har mange av de samme funksjonene som Tempo Uniski. Monoski tilbyr en er spissere 
vinkel i kneleddet, og en del personer med høyere skade/øvrige forutsetninger som krever noe 
mer tid og opparbeidelse av ferdigheter, vil oppleve større og muligens mer snarlig mestring 
med denne sitskien . Tempo Dualski er også et godt alternativ der personen ønsker to ski. Les 
mer om det i avsnittet «én eller to ski» .

En person med god balanse, kombinert med høyt aktivitetsnivå, kan i tillegg til de nevnte 
modellene også ha forutsetning for en modell med store justeringsmuligheter. Personer med 
god balanse vil kunne ha nytte av en sitski som kan endres underveis for å stimulere til videre 
bruk. Tessier Scarver er fleksibel og man kan enkelt justere; sittevinkel, tyngdepunkt på ski og 
høyde på rammen. Tessier Scarver har også prisforhandlet Dualadapter som tilbehør som gjør 
at personen enkelt kan bytte mellom én og to ski på under to minutter. Dette kan være nyttig 
for personer som kjører alpint under svært ulike forhold og bakker.

Ferdighetsnivå
Kombinert med forutsetningene er ferdighetsnivå også viktig å ta med i vurderingen. 
Rammeavtalen til NAV har  modeller for nybegynnere, viderekommende og erfarne skikjørere.

For nybegynnere kan ofte en sitski med lavt tyngdepunkt være en god løsning. Tessier Tempo 
Access har et meget lavt tyngdepunkt og fungerer svært godt for nybegynnere. Samtidig vet vi 
av erfaring at personer på nybegynnerstadiet ofte har en kjapp læringskurve og at en sitski med 
lavt tyngdepunkt ofte gir begrensninger i løpet av kort tid. Derfor bør det vurderes en sitski med 
et mer moderat tyngdepunkt om personen har forutsetningene for det. Tessier Tempo Uniski 
har et moderat tyngdepunkt og passer for nybegynnere og viderekommende. Den er lett og 
svært enkel å manøvrere takket være en aktiv sittestilling. For nybegynnere anbefales alltid én 
ski da det er langt enklere å manøvrere kontra to ski. To ski utgjør liten eller ingen forskjell hva 
gjelder stabilitet da skiene under er dynamiske og beveger seg uavhengig av hverandre. Det er 
først og fremst tyngdepunktet, egne forutsetninger og ferdigheter som spiller inn på balansen. 
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Sitski

Ledsagerstyrt sitski – hva skal jeg velge?

Ledsagerstyrt
NAV har med sin rammeavtale fire ulike modeller rangert fra 1-4 plass. Bardum har de tre første 
rangeringene og blant disse finnes modeller for de aller fleste. Denne veilederen er til for å 
hjelpe deg å finne en sitskisom passer best ut i fra kriteriene: brukers utgangspunkt, ledsagers 
ferdighetsnivå og bruk. Aktuelle brukere av ledsagerstyrt sitskier blant annet CP, Downs 
syndrom, multihandikappede og andre årsaker til at personen ikke mestrer stående alpint eller 
sittende på egenhånd.  

Brukers utgangspunkt
Hvilket utgangspunkt bruker har er det første og viktigste for valg av sitski, men også ledsagers 
ferdighetsnivå må tas hensyn til -om ledsager/assistent er uerfaren og på nybegynnerstadiget. 
Vi kartlegger brukeren for å finne den sitskiensom passer best utfra vekt, høyde, setebredde og 
behovsnivå, aktiv/passiv. 

Vekten gir i første omgang svar på om vi skal velge én eller to ski. For brukere under 50 kg 
anbefaler vi alltid én ski for å gi best mulig marktrykk slik at det blir enklest mulig å manøvrere 
for ledsager og bruker om han/hun er aktivt med i kjøringen. For brukere over 50 kg anbefales 
to ski da tyngre vekt på én ski kan gi et større spenn i skia og gjøre den vanskeligere å 
manøvrere. Bardum leverer to ulike ledsagerstyrte sitskimed én ski. PraschbergerSnowballfor 
de aller minste og TessierTempo Uniski for de litt større. For brukere over 50 kg anbefaler vi 
TessierTempo Dualski som har to ski. Les mer om valg av ski i avsnittet «Én eller to ski»   

Høyden på bruker er med på å avgjøre valget av sitski. Modellene har ulike rammestørrelser og 
spesielt for de minste er det greit å velge en modell som ikke er uhensiktsmessig stor. For barn 
i barnehagealder og tidlig skolealder er PraschbergerSnowballdesignet spesielt for brukere i 
denne aldersklassen. For eldre/høyere brukere har de andre alternativene store justering-og 
tilpasningsmuligheter for å dekke brukere fra 120-200 cm.    

Sammen med vekt og høyde, så er setebredde høyst relevant. Sitskienepå rammeavtalen 
dekker setebredder opp til 45 cm. For større setebredder kan Bardum lage seter på spesialmål 
designet til å passe på TessierTempo Dualski. For brukere med setebredde inntil 34 cm og 
brukervektunder 40 kg anbefales PraschbergerSnowballsom er den letteste og netteste 
sitskienpå markedet. For brukere under, men med en større setebredde enn 34 cm, anbefales 
TessierTempo Uniski. 

Brukernes behovsnivå kan være svært ulikt, men her deler vi de inn i aktiv/passiv. En aktiv 
bruker har ofte behov for lite eller mindre støtte og klarer seg stort sett bra med et standard 
sete. Om brukeren er veldig mobil og god kognitivt kan det være hensiktsmessig å kappe ned 
ryggen/støtten ytterligere slik at bruker kan være enda mer delaktig i samspill med ledsager. 
Alle standard-setene er godt utstyrt med lår-, hofte-, og magebelte. En passiv bruker kan ha 
behov for mer støtte, hovedsakelig for rygg og overkropp. Våre standard-seter kan bygges med 
forlenget rygg og kombineres med blant annet vest og nakkestøtte. For de større brukerne 
anbefaler vi Bucketseatsom er standard på TessierTempo Dualski. Dette sete har en rygglengde 
på over 80 cm, tilbys med lår-og hoftebelte, samt 4pkt sele. For brukere med behov for enda 
mer komfort og tilbakelent sittestilling, anbefales Grand Comfortsete. Dette er polstret, trukket 
med skinn og tilbys med hoftebelte og 4pkt sele.    
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Sitski

Ledsagerstyrt sitski – hva skal jeg velge?

Ledsagers ferdighetsnivå 
Kombinert med brukers utgangspunkt kan det være viktig å ta hensyn til ledsager ved valg av 
sitski. Om ledsager/assistent er uerfaren eller nybegynner, er det viktig å velge en sitskisom 
er enkel å manøvrere og hvor ledsager enkelt kan ha kontroll på egne ski og sitskien. I disse 
tilfellene anbefaler vi TessierTempo Uniski/Dualski som tilbys med leddet ledsagerbøyle. Denne 
bøylen gjør at ledsager kommer på en god og trygg avstand fra sitskien, det sørger for bedre 
moment (gir bedre kontroll med bruk av mindre krefter) og sørger for at ledsagers ski ikke 
kommer i konflikt med skiene på sitskien.    

Bruken av sitski
Hvilke bakker og løyper personen skal kjøre kan ha betydning for valget av sitski. Enkle, 
moderate eller avanserte løyper, isete eller løs-snø? De fleste modellene passer til de fleste 
løyper og forhold. Det finnes noen unntak. En sitskieller dualski (biski) med lavt tyngdepunkt 
har begrensninger utover enkle og slake løyper. Dette fordi det i brattere løyper kan bli meget 
krevende å manøvrere da det er vanskeligere og rotere skia over på skjær. Om personen også 
skal kjøre i mer moderate løyper bør det velges en sitskimed et høyere tyngdepunkt. Om det 
kjøres i varierte bakker og forhold kan TessierTempo Dualski anbefales da denne har dynamiske 
føtter som gjør at skiene beveger seg uavhengig av hverandre i terrenget.  

Én eller to ski for ledsagerstyrt sitski
Erfaringsmessig er det bedre for de aller fleste å kjøre med én ski. Det er enklere å manøvrere, 
da du kun har én ski å kontrollere og én ski gjør det enklere å få tyngdepunktet vekk fra 
bakdelen av skien for å rotere (svinge). Én ski gjør det også lettere å unngå at ledsagers ski 
kommer i konflikt med skiene på sitskien. To ski utgjør liten eller ingen forskjell hva gjelder 
stabilitet da skiene under er dynamiske og beveger seg uavhengig av hverandre. Én ski 
anbefales i alle tilfeller der brukeren er under 50 kg. Dette fordi det med to ski gir dårlig 
marktrykk, skiene blir flytende oppå snøen og gjør det vanskeligere å manøvrere sitskien. Dette 
forandrer seg gradvis når brukeren beveger seg over 50 kg. Desto tyngre brukeren blir jo mer 
trykk blir det på én ski, dette kan resultere i et spenn på skien som gjør den tyngre å manøvrere. 
Derfor anbefales to ski når brukeren er over 50 kg. Da fordeles tyngden på to ski, samtidig som 
du beholder marktrykket og gjør den enkel å manøvrere. TessierTempo Dualski har to ski som 
er dynamiske og sørger alltid for at du har tyngden på skiene som er styrende. Dette gjør det 
svært enkelt for ledsager å manøvrere uten mye anstrengelser.   
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Snowball er en komfortabel sitski som 
føles trygg i både bakke og heis. Sitskien 
passer for barn uansett funksjonsnivå 
med setebredde på inntil 34 cm og en 
maks brukervekt på 40 kg.

Med en egenvekt på kun 13 kg er 
Snowball den letteste av sitskiene på 
markedet. Snowball kan tilpasses med 
seler, belter, hodestøtte og høy rygg for å 
dekke alle behov.

Sitskien har én ski som gir rask respons 
og god kontroll. Den fungerer godt både 
til enkel kjøring i slake, korte traseer og til
lekne opplevelser i utfordrende traseer 
og terreng. I vektklassen opp til 40 kg 
anbefaler vi én ski for best marktrykk 
da to ski med lette brukere gir dårligere 
marktrykk og gjør den vanskeligere å 
manøvrere.

Demping er viktig
Demping er viktig både for bruker og 
ledsager. En god demper bidrar til økt 
komfort og stabilitet og gir god flyt mot 
underlaget uansett forhold. God demping 
er også viktig for å avlaste støt på blant 
annet rygg og nakke.

Ledsagerbøyle
Ledsagerbøylen er utformet som et 
styre og gjør skikjøringen til en lek. I 
kombinasjon med én ski og god demping, 
gir Snowball enkel manøvrering og 
god kontroll, uansett føreforhold og 
ferdigheter hos ledsager. Ledsagerbøylen 
er også avtagbar.

Setene
Alle setene er komfortable, og 
materialene er av høy kvalitet. Setene er 
laget av kompositt og glassfiber med
karbonforsterkning. Ryggen og sidene er 
polstret med vanntett skum. Seteputen 
er laget av skum og trukket med vanntett 
skai som gir god trykkavlastning, 
sittekomfort og stabilitet.

Skiheiser
Praschberger Snowball kan brukes i alle 
typer skiheiser. Den leveres med dobbelt 
sett heisutløsere for skål/krokheis og 
komplett ledsagerpakke med sitte/
klatresele, sikringstau og karabinkrok. 
To sterke gass-sylindere hjelper deg å få 
sitskien opp i stolheisposisjon. 

Praschberger Snowball sitski – lettkjørt 
sitski til de minste barna 

Praschberger Snowball sitski

Standardutstyr:

• Ramme
• Sete
• Elan alpinski
• Heisutløser for ledsager
• Ledsagerbøyle med sikringstau
• Ledsagerpakke
• Standard fotbøyle

Beskrivelse Art. nr. HMS.nr.

Praschberger Snowball ledsagerstyrt 2143 189683

i
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Produktfordeler:

• Lettkjørt sitski for de minste barna
• Kan tilpasses for å dekke de fleste behov
• God komfort for barnet og ledsager
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Prachberger Snowball Tekniske data

Vekt 13 kg

Lengde med ledsagerbøylen 90 cm* *Uten alpinski

Lengde uten ledsagerbøylen 62 cm* *Uten alpinski

Bredde 34 cm* *48 cm med ledsagerbøylen

Høyde med ledsagerbøylen 98 cm

Høyde uten ledsagerbøylen 64 cm

Legglengde 17-37 cm

Brukervekt maks 40 kg

Setebredde fra-til 28-34 cm

Antall ski 1 Elan

Demping Ja

Returdemping Nei

Skiheis Alle

Avtagbar ledsagerbøyle Ja

Transporttralle 
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Tekniske data

Beskrivelse Art.nr. HMS.nr.

Praschberger Snowball sete sb30 sd30 rh30 200.100.30 285983

Praschberger Snowball sete sb32 sd30 rh30 200.100.32 285984

Praschberger Snowball sete sb34 sd30 rh30 200.100.34 285985

Praschberger Snowball forlenget rygg på mål (målskjema) RL024P4 285975

Praschberger Monoski/Snowball bentrekk 200.105 189754

Praschberger Monoski/Snowball barnefotbøyle forhøyet 200.003 189707

Transporttralle sitski 1 ski 200.700 159111

Sitski transportbag 6008 213002

Bano Life gummislange 120cm til ringreim heisutløser 1133-08-100

Bano Life varmepose str S til Sitski 6029

Bano Life varmepose str M til Sitski 6006

Tilbehør

Sitski transportbag Varmepose til sitski
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Egenkjørt og ledsagerstyrt
Tessier Tempo er for alle, både aktive 
personer og personer med behov for ulik 
grad av støtte og tilrettelegging. Sitskiene 
til Tessier Tempo egner seg veldig godt til 
både egenkjøring og ledsagerkjøring. Det 
fleksible utvalget Tessier Tempo tilbyr, 
gir trygghet til nye alpine ledsagere og er 
samtidig utfordrende og spennende for 
erfarne og gode alpinister. Tessier Tempo 
er en sitski som kan fås med én eller to 
ski, justerbar demper for ulike vektklasser 
og flere setevalg. Tessier Tempo passer 

for unge og voksne med setebredde fra 
28-44 cm.

Demping er viktig
Demping er viktig både for bruker og 
en eventuell ledsager. En god demper 
bidrar til økt komfort og stabilitet og 
gir god flyt mot underlaget uansett 
forhold. God demping er også viktig for 
å avlaste støt på blant annet rygg og 
nakke. Öhlins SX eller PRC demper er 
anbefalte alternativer som er individuelt 
tilpasset etter din vekt og har i tillegg 

returdemping som sørger for ekstra 
god komfort og kontroll over sitskien. 
Med Öhlins PRC kan du i tillegg regulere 
kompresjonen (dempingen ned) og 
returdempingen.

Skiheiser
Tessier Tempo sitski, egenkjørt og 
ledsagerstyrt kan brukes i alle typer 
skiheiser. To sterke gass-sylindere hjelper 
deg å få sitskien opp i stolheisposisjon, 
der kan den også låses ved ledsagerstyrt 
sitski.

Tessier Tempo sitski - ledsagerstyrt og 
egenkjørt med én eller to ski

Tessier Tempo Uniski ledsagerstyrt

i
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Tessier Tempo Uniski 
ledsagerstyrt
Sitskien for barn og unge opp til 50 kg. 
I vektklassen opp til 50 kg anbefaler vi 
én ski for best marktrykk da to ski med 
lette brukere gir dårligere marktrykk og 
gjør den vanskeligere å manøvrere. Velg 
mellom aktiv eller hvilende fotbøyle etter 
behov. Tempo Uniski er svært lettkjørt og 
gir en særdeles god opplevelse både for 
bruker og ledsager.

Tessier Tempo Dualski 
ledsagerstyrt
For brukere over 50 kg anbefaler vi 
Tessier Tempo Dualski da marktrykket 
fordeles bedre på to ski, enn én ski. 
Tessier Tempo Dualski ledsagerstyrt 
gir maksimal komfort og skiglede 
både for ledsager og bruker uansett 
funksjonsnedsettelse. Velg mellom aktiv 
eller hvilende fotbøyle etter behov. 
Tempo Dualski gir opplevelsen av svært 
god kontroll og skiopplevelse for bruker 
og både nye og erfarne alpine ledsagere.

Ledsagerbøylen
Ledsagerbøylen er leddet og avtagbar. 
En leddet ledsagerbøyle gir maksimal 
kontroll på sitskien uten å bruke mye 
kraft. I tillegg kommer ledsager på god 
avstand fra sitskien, slik at ledsagers ski 
ikke kommer i konflikt med skiene på 
sitskien. 

Tessier Tempo Dualski ledsagerstyrt

Tessier Tempo Uniski ledsagerstyrt med 
leddet ledsagerbøyle

Produktfordeler ved Tessier Tempo:

• Egner seg godt til egenkjøring og kjøring 
med ledsager

• God demping, som reduserer støt på 
rygg og nakke

• Flere setevalg
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Bucket seat Grand Comfort sete
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Valg av sete
I tillegg til standard seter finnes de 
ekstra komfortable og ergonomiske 
setene, Bucket seat og Grand Comfort 
sete. Bucket seat er setet for personer 
som trenger mer avlastning og støtte 
for rygg og hode. Med regulerbar rygg 
gis muligheten for en mer fremoverlent 
sittestilling ved ønske om mer aktiv 
deltagelse i skikjøringen. 

Grand Comfort er for personer med 
tyngre funksjonsnedsettelser eller som 
ønsker best mulig komfort. Ryggen er 
fiksert i en mer bakoverlent posisjon og 
setet er fylt med behagelig viskoelastisk 

skum heltrukket med skai med spesielt 
gode trykkfordelende egenskaper.

Begge setene er utstyrt med en 4-punkts 
sele for god støtte. Personer som har god 
bevegelighet i overkroppen oppfordres 
til å bruke standard sete for høyere 
delaktighet i skikjøringen. Alle setene er 
komfortable, og materialene er av høy 
kvalitet. Setene er laget av kompositt 
og glassfiber med karbonforsterkning. 
Ryggen og sidene av setene er polstret 
med vanntett skum. Seteputen er laget 
av viskoelastisk skum som gir god 
trykkavlastning, sittekomfort og stabilitet.

Tessier Tempo Uniski 
egenkjørt
Dette er sitskien for både 
viderekommende og nybegynnere som 
ønsker eller har som mål å kjøre selv. 
Den er lett, svært enkel å manøvrere 
takket være en aktiv sittestilling, suveren 
demping og kvalitetsski fra Rossignol. 
Tempo Uniski fungerer godt til fritidsbruk 
sammen med venner og familie, men 
også for den mer aktive brukeren som 
søker fart og spenning. Tempo Uniski 
er valget for deg som kjører i varierte 
snøforhold i preparerte løyper.

Tessier Tempo Dualski 
egenkjørt 
En sitski som er mye mer enn en biski. 
Dualskibasen (foten) er dynamisk, som 
gjør skiene uavhengige, presise og gir 
god kontakt med underlaget uansett 
snø- og løypeforhold. Dualskibasen er 
også justerbar, som tillater deg å tilpasse 
carvingen etter ferdigheter og forhold. 
Tempo Dualski leveres med kvalitetsski 
fra Rossignol. Tempo Dualski er meget 
allsidig og er valget for deg som kjører i 
varierte snøforhold i alle slags løyper.

Tessier Tempo Uniski egenkjørt Tessier Tempo Dualski egenkjørt

Standard sete for Uniski egenkjørt, Uniski 
ledsagerstyrt og Dualski egenkjørt

Tessier Tracer krykkeski

Krykkeski
Alle våre egenkjørte sitski tilbys med 
Tessier sine egne Tracer krykkeski. De 
nyutviklede krykkeskiene er svært solide, 
enkle i bruk og de letteste på markedet. 
De er justerbare 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. 
For enklere avstigning i stolheis tilbys 
krykkeskiene med «off load assist», en 
hendel som påmonteres i underkant av 
håndtaket på krykkeskia.

Standardutstyr Tessier Tempo egenkjørt:

• Ramme
• Sete
• Rossignol, par
• Heisutløser
• Öhlins Quickset system demper
• Tracer krykkeski
• Aktiv fotbøyle

Standardutstyr Tessier Tempo Dualski 
ledsagerstyrt: 

• Ramme
• Bucket seat
• Rossignol alpinski, par
• Heisutløser for ledsager
• Öhlins Quickset system demper
• Ledsagerbøyle leddet m/sikringstau
• Ledsagerpakke
• Hvilende fotbøyle / Aktiv fotbøyle

Standardutstyr Tessier Tempo Uniski 
ledsagerstyrt: 

• Ramme
• Sete
• Rossignol alpinski, par
• Heisutløser for ledsager
• Öhlins Quickset system demper
• Ledsagerbøyle leddet m/sikringstau
• Ledsagerpakke
• Hvilende fotbøyle / Aktiv fotbøyle

Beskrivelse Art.nr. HMS.nr.

Tessier Tempo Uniski, ledsagerstyrt 9MUOQ-L 231727

Tessier Tempo Dualski, , ledsagerstyrt 9MDOQ-N 214315

Tessier Tempo Uniski, egenkjørt 9MUOQ-N 206931

Tessier Tempo Dualski, , egenkjørt 9MDOQ-E 285936



Tilbehør

Beskrivelse. Art.nr. HMS.nr.

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

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

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

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

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

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

Tessier Bucket seat SB-41 SD-45 RH-80 4BA 285991

Tessier Tempo Grand Comfort sete 04GBGC-B 215417

Tessier Tempo Dualski fotbøyle, aktiv 01MRA-N 231724

Tessier Tempo Uniski fotbøyle, hvilende 01MRR-N 257091

Tessier Access/Tempo barnefotbøyle, forhøyet (kun til 01MRA-N) 01WRP010 285949

Tessier Tempo Uniski/Dualski støtteben til ledsagerstyrt, par SBTTD 231725

Tessier Access/Tempo/Scarver bentrekk sort ZD18 189690

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

Transporttralle sitski 1 ski 200.700 159111

Transporttralle sitski 2 ski 200.700D 231726

Sitski transportbag 6008 213002

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

Tessier Access/Tempo/Scarver heisutløser egenkjørt 09LPS 285957

Tracer krykkeski, par 06TR 253387

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

Super-Lite krykkeski, par 06SUP 285963

Tessier fikseringshanske til krykkeski, par ZD26 189706

Tessier Tempo Öhlins SX demper AMOSX 252525

Tessier Tempo Öhlins PRC336 demper AMOPRC336 231720

Tessier spesialtilpasset sete/rygg på mål 04MODIF

Bano Life  gummislange 120cm til ringreim heisutløser 1133-08-100

Bano Life varmepose str S til sitski 6029

Bano Life varmepose str M til sitski 6006

Bano Life varmepose str L til sitski 6030

Bano Life varmepose spesialmål til sitski 6031

Fikseringshanske Transporttralle

Tracer krykkeski 3-delt magebelte

Sitski transportbag

banolife.no
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Hvilende fotbøyle

Sitski varmepose

Aktiv fotbøyle



Tekniske data

Tessier Tempo Uniski ledsag-
erstyrt.

Teknisk data *

Vekt 18 kg

Lengde med ledsagerbøylen 125 cm* *Uten alpin-
ski

Lengde uten ledsagerbøylen 90 cm* *Uten alpin-
ski

Bredde 53 cm* *Med det 
største sete

Høyde med ledsagerbøylen 115 cm

Høyde uten ledsagerbøylen 73 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

Returdemping Nei* *Tilbehør

Skiheis Alle

Avtagbar ledsagerbøyle Ja 285966
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Tessier Tempo Uniski egenk-
jørt

Tekniske data *

Vekt 16 kg

Lengde 90 cm* *Uten alpin-
ski

Bredde 53 cm* *Med det 
største sete

Høyde 73 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

Returdemping Nei* *Tilbehør

Skiheis Alle

Tessier Tempo Dualski 
ledsagerstyrt

Tekniske 
data

*

Vekt 24 kg

Lengde med ledsager-
bøylen

125 cm* *Uten alpinski

Lengde uten ledsager-
bøylen

90 cm* *Uten alpinski

Bredde 53 cm* *Med det 
største sete

Høyde med ledsagerbøylen 115 cm

Høyde uten ledsagerbøylen 73 cm* *Med det 
største sete

Legglengde 0-52 cm*

Brukervekt maks 140 kg

Setebredde fra-til 28-45 cm

Antall ski 2 Rossignol

Demping Ja

Returdemping Nei* *Tilbehør

Skiheis Alle

Avtagbar ledsagerbøyle Ja

Tessier Tempo Dualski 
egenkjørt

Tekniske data *

Vekt 20 kg

Lengde 90 cm* *Uten alpinski

Bredde 53 cm* *Med det 
største sete

Høyde 73 cm* *Med det 
største sete

Legglengde 32-60 cm

Brukervekt maks 140 kg

Setebredde fra-til 28-45 cm

Antall ski 2 Rossignol

Demping Ja

Returdemping Nei* *Tilbehør

Skiheis Alle
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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 – sitski med lavt 
tyngdepunkt og god stabilitet

Tessier Tempo Access

i
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Tessier Tempo Access med standar-

dutstyr

Tessier Tempo Access med assistanse-

bøyle vs standard tempo

Produktfordeler:

• Lavt tyngdepunkt og god stabilitet
• Enkel å manøvrere
• Enkel å mestre

Beskrivelse Art.nr. HMS.nr.

Tessier Tempo Access 9MUA 252390

Tessier Tempo Access Teknisk data *

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

Standardutstyr:

• Ramme
• Sete
• Rossignol alpinski
• Heisutløser
• Tracer krykkeski
• Aktiv fotbøyle



Tilbehør

Beskrivelse. Art.nr. HMS.nr.

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

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

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

Bano Life sitski kompl. ledsagerpakke 100-02 150170

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

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

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

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

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

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

Tessier Access/Tempo barnefotbøyle, forhøyet 01WRP010 285949

Tessier Access/Tempo/Scarver bentrekk sort ZD18 189690

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

Tessier fikseringshanske til krykkeski, par ZD26 189706

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

Transporttralle sitski 1 ski 200.700 159111

Sitski transportbag 6008 213002

Super-Lite krykkeski, par 06SUP 285963

Tessier spesialtilpasset sete/rygg på mål 04MODIF

Bano Life gummislange 120cm til ringreim heisutløser 1133-08-100 253387

Bano Life varmepose str S til sitski 6029

Bano Life varmepose str M til sitski 6006

Bano Lifevarmepose str L til sitski 6030

Bano Life varmepose spesialmål til sitski 6031

Fikseringshanske Transporttralle Tracer krykkeski

3-delt magebelte

Sitski transportbag

banolife.no
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Sitski varmepose

Access med assistansebøyle
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Tessier Scarver er en sitski for de 
med en god balanse som ønsker å 
tilbringe mye tid i bakken. Scarver har 
flere tilpasningsmuligheter enn noen 
annen sitski. Sitskien kan tilpasses hver 
enkelt, som gir optimal sittestilling og 
kjøreglede. Den passer ungdom og 
voksne med setebredde opptil 44 cm. 
Scarver er utviklet i samarbeid med 
aktive utøvere blant annet fra det franske 
landslaget. Resultatet er den mest 
tilpasningsvennlige sitskien på markedet.

Tessier Scarver er fleksibel og man kan 
enkelt justere; sittevinkel, tyngdepunkt 
på ski, og høyde på rammen. Dette i 
kombinasjon med en lett og dynamisk 

ramme gjør at Scarver fremstår som en 
“custom made“-sitski. Det er mulighet 
for å velge mellom tre ulike dempere ut 
ifra hvilket ambisjons- og funksjonsnivå 
utøveren har. Prisforhandlet tilbehør 
Öhlins PRC er en anbefalt demper. Den 
er individuelt tilpasset etter din vekt, har 
returdemping som sørger for ekstra god 
komfort og kontroll og i tillegg kan du 
regulere kompresjonen (dempingen ned) 
og returdempingen etter behov. 

Scarver leveres med én ski som standard 
og kan også leveres med Dualski-adapter 
(to ski) som prisforhandlet tilbehør. Da 
kan du bytte mellom én og to ski på 
under to minutter. 

Tessier Scarver – èn eller to ski, suveren 
demping og mange tilpasningsmuligheter

Tessier Scarver

Standardutstyr:

• Ramme uniski
• Sete
• Fotkasse (B:220 mm L: 290 mm)
• Heisutløser
• Tracer krykkeski
• Fournails demper
• Pumpe til demper
• Rossignol ski

Beskrivelse Art. nr. HMS.nr.

Tessier Scarver uniski SCUFT 189684

i
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Krykkeski
Tessier Scarver leveres med Tessier sine 
egne, Tracer krykkeski. De nyutviklede 
krykkeskiene er svært solide, enkle i 
bruk og er de letteste på markedet. De 
er justerbare 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. 
For enklere avstigning i stolheis tilbys 
krykkeskiene med «off load assist», en 
hendel som påmonteres i underkant av 
håndtaket på krykkeskia. 

Setene
Alle setene er komfortable, og 
materialene er av høy kvalitet. Setene 
er laget av kompositt og glassfiber med 
karbonforsterkning. Ryggen og sidene av 
setene er polstret med vanntett skum. 
Seteputen av laget av viskoelastisk skum 
som gir god trykkavlastning, sittekomfort 
og stabilitet. 

Skiheis
Tessier Scarver kan brukes i alle typer 
skiheiser.  

Produktfordeler:

• Toppmodellen med suveren demping
• Tilpasningsmuligheter med flere setevalg
• Fleksibel sitski

Tessier Tracer krykkeski



Tekniske data

Beskrivelse Art.nr. HMS.nr.

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

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

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

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

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

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

Tessier Scarver fotkasse str stor hvit B: 235 mm L: 330 mm 05LGC 285954

Tessier Scarver fotkasse str ekstra stor hvit B: 245 mm L: 340 mm 05XLGC 285953

Tessier Scarver fotkasse med benskall, racing B:180mm L:290mm 5RB 285952

Tessier Scarver fotkasse med benskall, karbon racing B:180mm L:290mm 5RC 285951

Tessier Scarver deksel kompositt beskyttelse racingskall øvre del 05RPGN 285943

Tessier Scarver deksel kompositt beskyttelse racingskall nedre del 05RPPN 285942

Tessier Scarver Öhlins PRC346 demper ASOPRC346 231721

Tessier Scarver Öhlins TTX346 demper for racing ASOTTX346 231723

Tessier Access/Tempo/Scarver bentrekk sort ZD18 189690

Tessier fikseringshanske til krykkeski, par ZD26 189706

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

Transporttralle sitski 1 ski 200.700 159111

Transporttralle sitski 2 ski 200.700D 231726

Tessier Scarver dualskiadapter inkl. ski 01SBDAR 285947

Tessier Scarver benregulering brakett 05SKBRAP 285941

Tessier Scarver beslag for heving av sete i bakkant +4cm WS040-N 189728

Sitski transportbag 6008 213002

Super-Lite krykkeski, par 06SUP 285963

Tessier spesialtilpasset sete/rygg på mål 04MODIF

Bano Life gummislange 120cm til ringreim heisutløser 1133-08-100

Bano Life varmepose str S til sitski 6029

Bano Life varmepose str M til sitski 6006

Bano Life varmepose str L til sitski 6030

banolife.no
23

Fikseringshanske Transporttralle

3-delt magebelte

Sitski transportbagSitski varmepose

Tilbehør

Tessier Scarver egenkjørt Tekniske data

Vekt 17 kg

Lengde 100 cm* *Uten alpinski

Bredde 53 cm* *Med det største sete

Høyde 73 cm* *Med det største sete

Legglengde 30-55 cm

Brukervekt maks 140 kg

Setebredde fra-til 28-45 cm

Antall ski 1 Rossignol* *2 ski som tilbehør

Demping Ja

Returdemping Nei* *Tilbehør

Skiheis Alle
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Stål Rune Jensen 
 
Viken 
(Østfold) 
Fagkonsulent/Sitski-instrektør 
 
E-post: 
staal.rune.jensen@banolife.com

Tlf: 93 29 91 70

Veronica Kjølstad Svenhaug 
 
Innlandet 
Fagkonsulent/Fysioterapeut/
sitski-instrektør 
 
E-post: 
vks@bardum.no

Tlf: 97 75 68 72

Mona Skogstrand 
 
Vestland 
Fagkonsulent/Fysioterapeut
 
E-post:
mona.skogstrand@banolife.com

Tlf: 99 26 18 61

Snorre Loraas 
 
Nordland, Troms og Finnmark 
Fagkonsulent/Sitski-instruktør
 
E-post: 
snorre.loraas@banolife.com

Tlf: 47 24 00 49

Stein Taraldsen 
 
Trøndelag, Møre og Romsdal 
Fagkonsulent/Ergoterapeut/
Sitski-instruktør
 
E-post: 
stein.taraldsen@banolife.com

Tlf: 48 13 25 84

Beate Deacon
 
Viken Vest
(Akershus og Buskerud) 
Fagkonsulent/Ergoterapeut/
Sitski-instruktør
 
E-post:
beate.deacon@banolife.com

Tlf: 40 60 14 23

Marianne Jørstad-Fjellaker 
 
Viken Vest og Agder
(Vestfold og Telemark) 
Fagkonsulent/Ergoterapeut/
Sitski-instruktør
 
E-post: 
marianne.jorstad-fjellaker@
banolife.com

Tlf: 92 62 99 28

Heidi Halvorsen 
 
Oslo 
Fagkonsulent/Fysioterapeut/
Sitski-instruktør
 
E-post: 
heidi.halvorsen@banolife.com

Tlf: 93 26 07 99

Anette Egelandsdal Hetland 
 
Rogaland 
Fagkonsulent/Ergoterapeut

 
E-post:
Anette.hetland@banolife.com

Tlf: 



Notater

banolife.no
25



banolife.no

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre 
en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne 

og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life
Berghagan 7, 1405 Langhus

post@banolife.com
tlf. 64 91 80 60
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