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Om Decon
Vi utvecklar och producerar kvalitetstillbehör för 
rullstolar. Det är brukarens vardag, med utmaningar 
och drömmar, som styr hur våra produkter designas.
Vi gör det på ett snyggt och innovativt sätt som 
möjliggör optimal anpassning och tillgänglighet. 

Enkelt uttryckt kan man säga att vår passion är att 
skapa förutsättningar för din frihet!



Den eldrivna ”handbiken” Infinity är den perfekta produkten för 
maximal mobilitet och flexibilitet.
Du sparar både tid och energi genom på ett bekvämt sätt använda din befintliga rullstol för att ta dig
längre sträckor än vad man normalt sett tar sig med en manuell rullstol.

Den eldrivna handbiken Infinity är den perfekta produkten för maximal mobilitet och flexibilitet—vare sig det 
handlar om att ta sig ned till affären eller till barnens träning. Den är unikt designad med ett batteripack som är 
diskret undangömd i frontgaffeln och som stilmässigt passar olika rullstolar. Infinity är lätt att koppla på och av, på 
bara några sekunder gör du din manuella rullstol till ett fordon. Du kommer 45km med din Infinity på ett fulladdat 
batteri. Med en vikt på 21kg (inkl. batteri) kan du ta med dig Infinity i bilen vid behov. 

Specifikationer
Motor       Borstlös PM motor 500W
Batterityp      Li-Ion 48V, 10Ah (480 Wh)
Totalvikt       21 kg inkl. batteri (batterivikt 3 kg)
Hjuldimension      16”
Max körsträcka vid fulladdade batterier   45km (körstil, underlag & brukarvikt påverkar körsträckan)

Säkring       Elektronisk (20A)
Max brukarvikt      125 kg
Max backtagningsförmåga    8 grader (Vid en brukarvikt av 100 kg)
Batteriladdare      100-240 VAC, 50/60Hz
Laddtid       Normal uppladdning ca 3-4 timmar
CE marking      In compliance with MDR 2017/745 class 1

Scanna QR-koden för mer 
information
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Infinity Standard
Inkluderad i leverans
• 1 Infinity med 16” hjul
• Finmönstrat däck
• Touch display
• 3 körprofiler
• Dubbla hydraliska bromsar 200 mm bromsskiva
• Back funktion
• Belysning fram & bak
• Batteri & laddare
• Brukarmanual
• Nödknapp
• Parkeringsbroms
• Ringklocka
• Inställningsverktyg & vattenpass

Drivenhet
16” hjul, antispinn och motorbroms gör Infinity 
till en säker produkt som hjälper dig i vardagen. 
Programmera handbiken efter dina behov med 
hjälp av den personliga profilen, här kan du 
välja hastighet, teman, acceleration och mycket 
mer. Möjlighet till justering av längd och höjd, 
smidig av och påkoppling. 

Infinity m. off-road däck
Inkluderad i leverans
• 1 Infinity med 16” hjul
• Off-road däck 
• Touch displa
• 3 körprofiler
• Dubbla hydraliska bromsar 200 mm bromsskiva
• Back funktion
• Belysning fram & bak
• Batteri & laddare
• Brukarmanual
• Nödknapp
• Parkeringsbroms
• Ringklocka
• Inställningsverktyg & vattenpass

Infinity Standard Tetra
Inkluderad i leverans
• 1 Infinity med 16” hjul
• Finmönstrat däck
• Tetra handtag
• Touch display
• 3 körprofiler
• Dubbla mekaniska bromsar
• Back funktion
• Belysning fram & bak
• Batteri & laddare
• Brukarmanual
• Nödknapp
• Parkeringsbroms
• Ringklocka
• Inställningsverktyg & vattenpass
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Våra modeller

Modeller Artikelnummer
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Tillbehör
Välj mellan tillbehör för att göra din Infinity 
unik och utrusta den efter dina behov. Det 
finns ett antal väskor, korgar, mobilhållare och 
pakethållare.
Vikter för bättre markfäste finns som tillbehör 
och sätts på båda sidor av det hjulet

Extravikter Infinity

Gashandtag vänster

Standard batteri, 48V 10 Ah,480 Wh

Travelpack batteri, 48V, 6Ah, 288 Wh

Standard batteriladdare Infinity

Packethållare Infinity

Standard däck 16 x1,75”, (erto 47-305) Infinity

Däck off-road 16” x 1,75’’, (erto 47-305)

Standard däck för Liberty Cross 16”

Klickfäste till väska/korg Infinity

Smart Bag Touch Schwarz Infinity*

Aventour Compact Schwarz Infinity*

Aventour Pro väska Infinity*

Nätkorg Infinity*

Mobilväska S Duratex

Mobilväska M Duratex

Backspegel Infinity

Väska för nätkorg Infinity

*Klickfäste med artikelnummer LBM 5000 behöver beställas för att kunna monteras

INFM5600

INFM5500

LBM1001

LBM1002

LBM1003

LBM1004

LBM2001

LBM2002

LBM2004

LBM5000

LBM5004

LBM5005

LBM5006

LBM5008

LBM5011

LBM5012

LBM5003 

LBM5007   

Reservdelar & tillbehör Artikelnummer

Scanna koden för att finna uppdaterad adapterlista. 
Om rullstol saknas i listan, vänligen kontakta Decon

Tillvalsprodukter



Together we can create freedom!

decon.se

Följ oss på:


