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Upptäck något bättre

Mount'n Mover 
monteringssystem
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"Jag gillar det här fästet eftersom det är så 
mångsidigt...och jag kan flytta undan det för att 
komma åt mitt skrivbord eller handfat." — Jim

"Det placerar mitt tangentbord och mus precis där 
jag behöver dem. Jag behöver inte sträcka mig. Ett 
stycke ingenjörskonst...en snygg design" — Mark

Funktion Rörelsefrihet Snabb förvandling
Intuitivt och ändamålsenligt. Mount'n 
Mover kombinerar en modern och snygg 
design med teknisk uppfinningsrikedom. 
Det är en listig förlängning av dina 
dagliga aktiviteter. 

Mount'n mover lutar, roterar och 
justeras så som du vill. Vare sig du 
flyttar dig från rum till rum eller ska 
ut på stan. På ett bekvämt sätt 
hjälper det också till att hålla ett fritt 
synfält. 

Oavsett vad dina behov är, kan du 
snabbt byta ut dina personliga 
enheter på Mount'n Mover - från en 
bricka för böcker och 
samtalsapparater till en laptop eller 
surfplatta.

"Med Mount'n Mover har jag förvandlat min 
rullstol till ett rullande stativ. Jag kan 
fokusera på att ta vackra foton och inte vara 
upptagen med att hålla kameran stadigt."  

— Loren

Enkelt att installera
Enkla instruktioner för Mount'n Mover 
enkelt att arbeta med för både 
terapeuter och vårdgivare - från enkel 
och dubbel arm till golvstativ. 
Självständigheten är din på några 
minuter.
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Använd det för mer 
än ett syfte!

Enkel åtkomst till telefoner 
och anordningar i alla 
storlekar.

Välj din 
Mount'n Mover

Tilt’n Turner Single Arm
• 1 roterande led 
• Justerbar vinkel 
• 12 låsbara positioner 
• Mycket kompakt 
• Placera framför armstödet

• 2 roterbara leder 
• 144 låsbara positioner 
• Enkel att flytta 
• Mer kompakt än  
   Dual arm

Justerbart inställningar med minne, möjliggör 
anpassad och konsekvent positionering. 
 
Varje led ger upp till  12 möjliga låsbara positioner. 

Snabbfästet gör 
att du snabb och 
enkelt både kan 
sätta fast och ta 
loss olika enheter 
från stativet

Paddeln låser upp leden 
så att du enkelt kan 
rotera en bricka eller 
enhet

Dual Arm
• 3 roterbara leder 
• 1728 låsbara positioner 
• Lättast att flytta 
• Mest mångsidig 
• Kräver kort räckvidd

Handtaget låser upp både 
den mellersta och bakre 
leden för att lätt förflytta 
mellan olika användarlägen.

Justera lutning: en lätt 
sidorörelse låser upp 
lutningen.

Art.nr. 461052 
 
Tips: lägg till en extra enhet till Dual eller 
Single Mount'n Mover - skapa en 
dubbeldäckare! (Se sid.8)

Art.nr. 461051 Art.nr. 461050
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Sätt fast din samtalsapparat
Montera enkelt Byt apparater snabbt

Snabbfästet är nyckeln till ett enkelt system 
av utbytbara enheter. Köp en platta i 
tabellen nedan för att montera din apparat 
på snabbfästet. Ett snabbfäste medföljer 
varje Mount'n Mover.

Monteringsplattor har utvecklats för att 
sätta fast samtalsapparater på Mount'n 
Movers snabbfäste. Vanliga apparater finns i 
tabellen nedan. Det finns fler alternativ, 
inklusive specialanpassade plattor. 

Finn monteringsplatta för din apparat

NY! Med Universal rotator 
kan du låsa din enhet i 
vilken vridning som helst.

Quick 
Release 
Plate Universal 

Rotator

Ett snabbfäste ingår i varje Mount'n 
Mover. Beställ extra snabbfästen för 
att snabbt och lätt byta mellan flera 
enheter.

Ytterligare en grad av frihet! Oändlig 
vinkelplacering för ögonstyrning och 
iPads.

Art.nr. 461060 Art.nr. 461061

TILLVERKARE: 
 
Abilia 
 
Toby Churchill 
 
Dynavox 
 
 
Prentke 
Romich Co. 
 
Tobii 
 
 
AbleNet

MODELL: 
 
Rolltalk 
 
Lightwriter 
 
Maestro, V, Vmax, M3, DV4, MT4, DynaWrite 
EyeMax 
 
EC02, EC0point, ECO-14, Vanguard, Pathfinder 2 
Vantage Lite, Springboard Lite 
 
P10, C8, C12, CEye 
C15, VESA hole spacing 
 
FL4SH, Big Red, Big Mac

PLATTA: 
 
Art.nr. 461078 
 
Art.nr. 461079

(snabbfäste)
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Montera fästet på 
din rullstol

Vi hjälper dig

Ring oss så hjälper vi dig att välja ut den 
lämpligaste monteringen för din rullstol. 
Från runda rör till monteringsskenor, nivå 
eller vinklad, vi har delarna för att sätta fast 
din Mount'n Mover på din rullstol.

Post

4 längder: 
8", 12", 18" och 24" 
 
Art.nr. 
461063 - 8" 
461064 - 12" 
461065 - 18" 
461066 - 24"

Round Bridge ClampAdjustable 
Wheelchair Bracket

Round Clamp T-Nut 

Måste användas i ett par med 
AP2 eller AP4 
• Välj 1", 7/8" eller blandade 

par 
• Eliminerar att det glider på 

röret om monterat i rätt 
vinkel

• Klämma för runda rör 
   när bultning inte är ett 
   alternativ 
• Välj mellan 1" eller 7/8" 
 
Art.nr.  
461069 - 1" 
461070 - 7/8"

• Kompatibel med 
   TDX och Quantum 
   monteringsskena 
 
Art.nr. 46107

• 360° rotation 
• Steg om 5° 
• Perfekt för stolar 

med sitstilt 

Art.nr. 461067

• Styvaste sättet att 
   fästa 
• Enkel och kompakt 
• Har två 
   monteringsriktningar 
 
Art.nr. 461068

Para ihop med WB2 för 
att mer stabilt justera 
stolpens vinkel vertikalt

Angle 
Adjustment Plate

L-Angled Extension 
PlateAdapter Plate Adapter Plate 2 Adapter Plate 4

• Storlek 3" x 1.75" x 
0.25" 

Art.nr. 461083

• Tillåter styv montering 
   för flera vinklar i steg 
   om 7,5° 
• Kompatibel med WB2 
   och alla konsol- 
   monterings delar 
 
Art.nr. 461074

• Storlek: 3,75" x 2,25" x 
   0,25" 
• Mer kompakt är AP2 
   möjliggör för 5/16" 
   eller 8mm bultar 
 
Art.nr. 461076

• Kan användas var för sig 
   för att kompensera 
   montering vid 90°, eller 
   användas i par för att 
   utöka montering från 
   2,25" till 4,5" 
• Helt kompatibel med 
   alla monteringsdelar för 
   rullstol 
 
Art.nr. 461077

• Storlek: 4,75" x 
   2,25" x 0,25" 
• Längre 
   förlängning är AP4 
 
Art.nr. 461075

Solid 
Wheelchair Bracket

Art.nr. 
461071 - 1"     461072 - 7/8"



FS

FS-E
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Bordsmontering

Table Clamp Stand + 90°
• Montera ditt fäste på ett bord! 
• Snabb anpassning av vinkel, höjd 
   och position 
• Armen sträcker sig ut för enkel 
   åtkomst med rullstol 
• Genomför utprovningar på ett 
   enkelt sätt 
• Klämmor för bord och brickor 
   (1/22-3) 
• Sätt fast ovanpå eller  under bordet 
   Flytta ett fäste från rullstol till bord 

Två produkter i en! 
Bordsstativ för maskiner eller brickor 
• Använd vilken platta eller bricka som 
   helst 
• Lås på 0 ° och 55 ° på bord 
 
Nedåtriktad lutning för monterade 
enheter 
• Fäst mellan en platta eller bricka och 
   Quick Release Plate 
• Idealisk för åtkomst från säng 
• Lås på 0 °, 55° och 90° 
• Använd vinkelspaken för att låsa i 0-180

Mount’n Tilter
• Gjord för placering på bord 
• Lättvikt och bärbar 
• Endast tillgänglig med lätt 
   vridgångjärn

Art.nr. 461054
Art.nr. 461062

Art.nr. 461053 
inkl. Quick Release Plate 

Finns även utan QRP

Tillgång till allt, 
överallt!

Enkel åtkomst 
från säng!

Flytta din Mount'n Mover  från rullstolen till 
golvstativ på några sekunder.

Floor Stands

Hjulalternativ: 
• Alla modeller: två bakre "låstbaar" hjul, kan låsa 

hjulets vridning och rotation 
• FS har två standardhjul (fasta) 
• FS-4C har fyra länkhjul

standardhjul

Art.nr. 

461055    Floor stand (FS) 
461056    Floorstand with 4 swivel casters (FS-4C) 
461057    Floorstand with extension (FS-E) 
461058    Floorstand witk extension and 4 swivel casters (FS-4C-E)

länkhjul
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"Den bästa flyttbara 
monteringen någonsin." 
          - Dan L.,  
            leg. arbetsterapeut

Distribueras av:

Abilia PH: +46 (0)8–594 694 00

www.abilia.se
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