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Generelt 

Vi gratulerer med din nye Hepro S19 elektriske og sammenleggbare rullestol. Den er laget for å gi deg 

større mulighet til innendørs forflytning. For din egen sikkerhet er det viktig at du setter deg grundig 

inn i denne brukerinformasjonen, før du tar scooteren i bruk.  Legg spesielt merke til råd og 

advarsler.  Ta vare på manualen for senere bruk. 

Scooteren er produsert av Heartway Medical Products i Taiwan, som er en av verdens største 

produsenter av elektriske scootere. Heartway er kjent for å levere slitesterke produkter som virker 

problemfritt i mange år. 

Vi håper og tror at du vil være fornøyd med denne scooteren. 

Hepro AS er en norsk industribedrift som utvikler, produserer, markedsfører og selger hjelpemidler 

for voksne og barn med bevegelseshemning. Bedriften ble etablert i 1987. Hovedkontor og fabrikk 

ligger på Rognan i Nordland. 

 

Produktet er konstruert, testet og godkjent etter følgende standarder: 

NS-EN 12184:2009 (S19+) Klasse A. Elektrisk rullestol med manuell styring for innendørs bruk 
 
Merket med  etter Direktiv 93/42/EØF 
  

 

For spørsmål eller tilbakemeldinger om produktet kan du kontakte: 

Hepro AS 
Øvermoan 9, 8250 Rognan 
Tlf.:75 69 47 00 
 
www.hepro.no 
 
firmapost@hepro.no 
 

  

http://www.hepro.no/
mailto:post@hepro.no
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Bruksområde: 

Til bruk for personer med nedsatt gangfunksjon. Maksimum bruker-vekt er 115 kg.  

Sertifisert som klasse A produkt etter EN-12184. det vil si til innendørs bruk. 

Bruker må være i psykisk og fysisk i stand til å håndtere kjøretøyet. Scooteren er ikke egnet til barn 

under 12 år. Oppgitt kjørelengde er teoretisk beregnet. I bruk vil temperatur, tyngde, veiforhold og 

dekktrykk påvirker kjørelengden.  

Scooteren er ikke beregnet til sete i bil. Det vil si at det er ikke tillatt å sitte på den når den 

transporteres i bil.  

Maks stigning er 3°. Kjøring i brattere stigning enn dette kan forårsake velt. Ikke koble fri scooteren 

hverken i opp eller nedover bakke 

Ikke bruk scooteren hvis den oppfører seg unormalt.  

Viktige forholdsregler 

Ikke bruk scooteren før du har lest og forstått denne manualen 

Scooteren må aldri kjøres med ekstra passasjer. Den er kun beregnet for en person av gangen.  

Slå av tenningen før du forlater scooteren. Kjør alltid forsiktig og vis hensyn til andre. Vær forsiktig 

når du krysser vei.. 

Vær ekstra forsiktig og kjør med lav hastighet når du rygger, på ujevnt underlag og ved krappe 

svinger. Senk farten i skarpe svinger. 

Scooteren kan oppføre seg unormalt dersom luftfuktigheten er veldig høy. Den bør ikke brukes ute 

dersom det regner. 

Ikke sett scooteren «i fri» i nedoverbakke. Dette er farlig og kan ødelegge elektronikken. 
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Vær forsiktig med bråe 
svinger og plutselig 
stopp. 

Kjører av elektrisk 
rullestol er regnet som 
gående i trafikken og skal 
følge regler som gjelder 
for gående. 

 

 

Ikke forsøk å passere 
hindringer som er større 
en det som er spesifisert i 
denne manualen. 

 

Ikke slipp styret eller trå I 
bakken når du kjører. 

 

S19 er kun beregnet for 
innendørs bruk. 
 
Unngå å kjøre på snø eller 
glatte veger. 

 

Ikke la barn leke med 
eller ved scooteren. 
Spesielt ikke når den står 
til lading. 

 

 

Vær oppmerksom 
på hindringer i 
vegen.  
 
Bruk setebeltet og 
hold beina på 
brettet. 

Ikke bruk scooteren 
dersom du er 
påvirket av alkohol 
eller andre 
rusmidler. 

Ikke bruk Walkietalkie 
når du kjører. 

Pass på at det ikke er 
hindringer i vegen når 
du rygger. 
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Elektromagnetisk støy og advarsler 

Hurtig utvikling av elektronikk, spesielt innenfor kommunikasjon, har ført til at vi er omgitt av 

elektromagnetiske radiobølger (EM). Dette er usynlig stråling som har større styrke dess nærmere 

kilden man er. Elektriske rullestoler og motoriserte scootere kan forstyrres av slik stråling eller 

forstyrre andre enheter, for eksempel fra radiostasjoner, TV stasjoner, amatørradiosendere og 

mobiltelefoner. 

Slike forstyrrelser kan i verste føre til at scooteren begynner å oppføre seg unormalt, den kan slippe 

bremsene, starte å kjøre og kan også føre til skade på scooterens elektriske komponenter. Alle 

scootere kan motstå EMI opp til et visst nivå. Dette kalles «immunitetsnivået». Jo høyere 

immunitetsnivå, dess større beskyttelse. 

Denne scooteren har et immunitetsnivå på 20V/m. Dette gir tilstrekkelig beskyttelse fra de 

strålingene som scooteren normalt vil utsettes for. 

For å ytterlige å minimere risikoen for slik påvirkning kan det være sikrest å unngå: 

• Bærbare sendere/mottakere med antenne montert direkte på senderen. For eksempel CB 

radioer, «walkietalkie» og nødnettsendere. 

• Mellomdistanse mobile mottakere, for eksempel slike som brukes i politibiler, brannbiler 

ambulanser og drosjer. Disse har vanligvis antenne montert på utsiden av kjøretøyet. 

• «Long range» sendere og mottakere, for eksempel radio og TV sendere og amatørradioer. 

Hvis scooteren eller enheter i området oppfører seg rart og du mistenker at dette skyldes 

Elektromagnetisk støy, skal scooteren straks slås av. Tilfellet skal rapporteres til oss, som vil sørge for 

å rapportere dette til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

 

Utfolding av scooteren 

Scooter med håndtak på fotbrettet 

• Dra i rødt T-håndtak på venstre side, (d). Vri det litt slik at det står i åpen posisjon 

•  Løft spaken (C) slik at låsen åpnes 

• Fold ut fronten slik at forhjulene berører bakken.  

• Løft så stanga under fronten av setet rett opp, og utfold rattstammen videre til ett markant 

klikk eller visuell bekreftelse av at det røde håndtaket foran batteripakken går i lås. 
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• Fold så opp seteryggen og eventuelle armlener. 

• Løsne skruen (a), dra ut styret til ønsket høyde og stram til. 

 

Sammenfelling av scooteren 

Scooter med håndtak på fotbrettet 

• Kort inn styret. 

• Fold ned sete ryggen. 

• Dra den i røde spaken under stolen, rett foran batteriet. (c) 

• Fold sammen scooteren til T-håndtaket på venstre side går i lås. (d) 

• Fold så eventuelle armlener bakover.  
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Utfolding av scooteren 

Scooter med pedal på venstre side 

• Trykk eller trå på pedalen.  

• Fold ut fronten slik at forhjulene berører bakken.  

• Løft så stanga under fronten av setet rett opp, 

og utfold rattstammen videre til du hører et 

markant klikk  

• Fold så opp seteryggen og eventuelle armlener. 

• Løsne skruen (a), dra ut styret til ønsket høyde 

og stram til. 

Sammenfelling av scooteren 

Scooter med pedal på venstre side 

a. Kort inn styret. 

b. Fold ned sete ryggen. 

c. Trykk eller trå på pedalen. Når låsen 

åpner faller støttehjulene ned 

d. Fold sammen scooteren til pedalen på venstre 

side går i lås.  

e. Fold så eventuelle armlener bakover.  
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Styrekonsoll 

 

Scooteren bremser ved å slippe pådragshendlene slik at de er i nøytral posisjon. 

1. Rød gasshendel, trykk denne frem for å kjøre framover, trekk den til deg for å rygge 

2. Hastighets regulerer, stiller topphastigheten. 

3. Lys, indikerer om tenningen til scooteren er på. 

4. Bryter for kjørelys (Hepro S19+). 

5. Tenningsnøkkel, vris mot høyre for å starte scooteren. 

6. Horn. 

7. Revers, trykk denne frem for å kjøre bakover. (eller bak for å kjøre forover) 

8. Batteriindikator i midten av styrekonsollen, viser hvor mye strøm det er igjen på 

batteriet. 
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Høydejustering av styret 

Løsne strammeskruen og juster styret til ønsket høyde. Stam 

skruen før du kjører 

 

 

 

 

 

Frikobling 

Frikobling er nødvendig for å kunne trille scooteren. 

Innkoblet så fungerer frikoblingen også som parkeringsbrems 

selv om scooteren er skrudd av. 

 

 

 

 

 

Ta av setet 

• Trekk ut og roter den røde knappen under setet, slik at den er 

åpen. 

• Dytt setet litt framover og løft det bort. 

• Batteriet 

o Bruk nøkkelen for å frigjøre batteriet fra scooteren. 

o Kan løftes ut og settes inn uten å ta hensyn til 

koblinger. 

o Kan lades montert i scooteren. 

o Kan også lades avmontert i egen ladetilkobling.  
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• Sett det på igjen ved å føre det inn forfra, vær sikker på at det er helt fast før du setter deg.  

 

Justering av høyde på armlenet 

Trykk inn knappen på armlenesiden. Juster til ønsket posisjon. Det er tre 

tilgjengelige posisjoner. 

Fellbare armlener 

Trykk på sølvfarget knapp nederst på armlenet, vipp det bakover til det låses.  

 

Lading 

1. Slå av scooteren før lading. 

2. Koble laderen i stikkontakten før du kobler til batteriet. (a) 

3. Lad innendørs, beskyttet mot fuktighet.  

4. Ladetid kan variere fra 4 til 10 timer. 

5. Laderen må ikke brukes til å lade andre batterier enn disse.  

6. Batteriet skal være låst til scooteren nåe det er tilkoblet. Bruk 

samme nøkkel som av/på 

Flyfrakt, spesifikasjon av batterier 

Li-ion batterier kan være vanskelig å få ta med på fly. For elektriske rullestoler er maksimalt tillatt 
batterikapasitet på Li-ion batteri 300Wh. I tillegg kan du ha med ett reservebatteri av samme 
størrelse, eller to på 160 Wh. Batteriet i S19+ er altså for stort til å få ta med på fly.  
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S19 leveres med Li-ion batteri på 289Wh. 
S19+ leveres med Li-Ion batteri på 363Wh. 
 
Hepro AS kan levere tette bly/syre batterier med IATA godkjenning. Disse 
er på 24V og 11,5Ah. Slike batterier kan bringes om bord i fly. Dersom 
slike batterier benyttes, vil ikke batterimåleren være helt pålitelig. Hvis 
det er påkrevd, så må denne også byttes. Tette bly/syre batterier kan 
ikke lades med lader for Li-ion batterier. 
 
Vi kan også levere Li-ion batterier til S19+ som er 289Wh og som har IATA godkjenning.    
 
Hvis S19 skal være med på flyet, så må dette opplyses når du kjøper billett. Selv om dette er klarert 
på forhånd er det til syvende og sist kapteinen på flyet som bestemmer. Han eller hun kan beslutte at 
rullestolen eller batteriet ikke får bringes om bord.  
 
 
Tette bly/syre batterier, komplett boks har artikkelnummer 12519 
Batteriindikator for bly/syre batterier har artikkelnummer 12430 
Batterilader for bly/syre batterier har artikkelnummer 61796 
Li-Ion batterier, 289Wh UN 38-3 godkjent (IATA) har artikkelnummer 12522 

Elektriske spesifikasjoner for li-Ion Lader  

1. Nettilkobling 100-240VAC, 50/60Hz.  

2. Utgang: laderen er programmert til å lade 7 cellers Li-Ion batteripakke 29,4 V ± 0,2V / 2,0 Adc 

± 10% 

a. Konstant strøm modus (CC): Begynner å lade. Lader til batteriet har en spenning på 

29,4V ±0,2V 

b. Konstant spenningsmodus (CV): Laderen vil holde spenningen på 29,4V etter at den 

er ferdig å lade. 

c. Forlading: Hvis batteriet er tappet slik at spenningen er lavere enn 21V vil laderen slå 

over til forlading. Ladestrømmen vil da være 20% av CC modus: 0,5Adc ±10% 

d. Vedlikeholdslading: Når laderen er tilkoblet og batterispenningen faller til 28,3 V ± 

0,5V vil den starte en ny syklus.   

 
Signal 

 
Indikator 

• Stand-by 
• Ferdigladet 

 
Konstant grønt lys 

• For-lading 
• Lading 

 
Konstant rødt lys 

• For mye strøm 
• For stor spenning 
• For varm lader 

 
Blinker rødt og grønt hvert sekund 

• Ingen spenning. For-lading 
• Kortslutning 

 
Blinker hurtig rødt og grønt 
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Vedlikehold  

Vedlikehold er redusert til et minimum på grunn av den elektriske rullestolens konstruksjon. Vi 

anbefaler likevel at bruker/eier sjekker for slitasje på hjul og sete. I tillegg bør de elektriske 

tilkoblingene sjekkes. Det mest preventive du som bruker kan gjøre er å lytte etter ulyder som måtte 

oppstå under daglig bruk å få sjekket ut årsaken om du registrerer noe unormalt. 

Overoppheting 

Scooteren har installert et overopphetningsvern som vil slå av elektronikken dersom elektronsike 

komponeter blir for varme. Vi anbefaler at man venter 5 minutter slik at komponentene får kjølt seg 

ned før man prøver å kjøre videre.  

Rengjøring 

Rengjøring av den elektriske rullestolen skal kun gjøres med fuktig klut og husholdings rengjørings 
middel. 

Den skal ikke rengjøres med rennende vann eller høytrykksspyler fordi elektronikk kan bli skadet. 

Plast kan poleres med standard poleringsmidler. 

Lagring 

Lagring gjøres best i et tørt lokale. Batteriet må være fulladet. Hvis scooteren lagres lenge, er det 
greit å lade batteriene helt opp hver tredje måned
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Feilsøking 

Den elektriske rullestolen har en diagnoselampe som blinker hvis det skulle oppstå problemer. Det er 

den samme lampen som indikerer om scooteren står på eller ikke. Den elektriske rullestolen må 

være påslått for at lampen skal blinke. 

Antall blink Problem Løsning 
1 Batteriet må lades, eller koblingene 

er dårlige 
Lad batteriet og sjekk koblingene 

2 Dårlig kobling til motoren Sjekk koblingene mellom motoren og 
kontrolleren 

3 Motoren har kortsluttet Kontakt leverandør 
4 Scooteren står i fri Koble inn frikoblingen 
5 Ikke i bruk  
6 Ladekabelen er tilkoblet Koble fra ladekabelen 
7 Gasshendelen er ikke i nøytral 

posisjon 
Se til at gasshendelen er parallell med styret 

8 Feil med kontrolleren Sjekk koblingene, bytt kontroller 
9 Feil med parkeringsbremsen Sjekk koblingene til motoren 
10 Feil med kontrolleren Sjekk koblingene og at batteriet er korrekt 

satt inn 

Her er noen forslag til feilsøking hvis det skulle oppstå problemer med den elektriske 
rullestolen: Lade diode skifter ikke til grønt under lading - Kontakt leverandør.  

1. Hvis den elektriske rullestolen ikke vil kjøre selv om tenningen er påslått, sjekk 
følgende: 

a. Sjekk at batteriet er ordentlig tilkoblet; løft det av, og sett det ned på nytt. 
b. Sjekk batteriindikator på displayet. Alle led lys skal være tent.  
c. Sjekk at diagnoselampen lyser konstant, og ikke blinker. Ved blink se tabell 

ovenfor. 
d. Sjekk alle de elektriske tilkoblingene.  

2. Hvis ingen av disse forslagene hjelper, kontakt leverandør.  

Garanti 
Forutsatt at scooteren brukes slik den er beregnet, yter Hepro to års garanti fra kjøpsdato.  

Slitedeler omfattes ikke av garanti: 

• Motor børster 
• Setetrekk og armlener 
• Deksler 
• Hjul eller dekk 
• Sikringer 
• Batterier og forbruksmateriell 
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Teknisk spesifikasjon 

Element Beskrivelse 

MODELL Hepro S19 / Hepro S19+ 

MAKS BRUKERVEKT 115 kg 

SETE TYPE/BREDDE Sammenleggbart, Plast med pute i sete og rygg/39 cm 

STØRRELSE BAKHJUL 200mm x 50mm / 8”x 2” 

STØRRELSE FREMHJUL 180mm x 40mm/ 7’’x 1,6” 

ANTIVELTEHJUL Ja (2 stk.) 

MAKS FART 6,5 km/t 

BATTERI SPESIFIKASJON 25V 11,5Ah Li-Ion 288Wh (S19) eller 

25V 14,5Ah Li-Ion 363Wh (S19+)   
KJØRELENGDE PÅ OPPLADET BATTERI 20 km 

Avhengig av temperatur, terreng, bruker-vekt, batteri 
type og tilstand.  

LADER 2,5Amp, Ekstern 230V(50/60Hz) 

MOTOR TYPE 24V, 270 W 

VEKT: MED BATTERI 26,0 kg 

VEKT: UTEN BATTERI 24,0 kg 

SVINGRADIUS 820 mm 

LENGDE 95 cm 

BREDDE 50 cm 

HØYDE 94 cm 

BAKKEKLARING 6 cm 

BENPLASS 42 cm 

Sammenlagt størrelse 75 x 48 x 45 cm 

Største anbefalte helning 3° 
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Koblingsskjema 
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Splittegninger og dele liste 

 

 

Posisjon Tekst Lev. Art. Nr. Hepro Art 
nr.  

 

 Batteri boks komplett m/ tette bly/syre 
batterier. 11,5 Ah 

94282207 12519  

 Batteri boks komplett Li-Ion 11,5 AH 94282005 12522  
 Batteri boks komplett Li-Ion 14,5 AH 94282055 12889  
23 Lader for litiumbatteri 77086040R 12888  
24 Sikring 7,5Ah 77216050R 12408  
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Posisjon Tekst 
Modell med utløserspake 

Lev. Art. nr. Hepro Art 
nr.  

Antall 

1 Underdeksel, brønn 71272586R 12409 1 
3 Matte 71284034R 12410 1 
7 Utløserspake 73012016R 12411 1 
9 Fjær for utløser 78091012R 12412 2  
11 Låsepinne, venstre 71241505R  1 
11 Låsepinne høyre 71241529R  1 
15 Klips 71271007R 12888 3 
19  Nedre støttebrakett 71401005R  1 
28 Bolt til Festeklave - komplett m8x45 51411206R 12413 4 
30 Festeklave for transaksel 71241112R 12414 1 
 Sporkile til bakhjul 77017215 12553 2 
37 Bakre deksel - brunt 71272600R  1 
41 Plasthåndtak til utløser 71402001R 12415 1 
43 Utløserspake 71401118R 12416 1 
46 Utløsermekanisme bolt 71401040R 12417 1 
47 Utløsermekanisme klave 71401041R 12418 1 
50 Klips 71271006R 12287 2 
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Posisjon Tekst 
Modell med utløserpedal 

Lev. Art. nr. Hepro Art 
nr.  

Antall 

1 Gliderør 31162063 12456 2 
2  51809203  4 
3 Mutter 52204201 12462 4 
4 Plugg for gliderør 78022056 12479 4 
5 Gummimansjett 72013001 12457 4 
7  71401183  1 
8 Skrue M4x10 51405102 12199 1 
9 Returfjær til utløserpedal 78091082 12555 1 
10 Utløserpedal 71402006 12552 1 
11 Foring til gliderør 71242013 12450 2 
12 Rotasjonsforing 71401027 12483 2 
13 Fjærskive 53305201 12257 2 
14 Unbrakoskrue M8x15 51411220 12208 2 
15 Fjær for utløserspake 78091012 12412 3 
16  71401195  1 
17  54482001  1 
18 Skrue M4x10 51805210 12222 2 
19  31151201  1 
20 Venstre 

Høyre 
71241505 
71241529 

 1 
1 
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Posisjon Tekst Lev. Art. nr. Hepro Art nr.  Antall 

1 Klistremerke for utløser 70010497R 12419 1 
2 Klistremerke advarsel 70010058R 12420 1 
3 Refleks, rød 78182011R 12421 1 
6 Deksel bak 71292088R 12423 1 
7 Holder for baklys 71401059R 12422 1 
9 Deksel bak 71292088R 12423 1 
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Posisjon Tekst Lev. Art. nr. Hepro Art nr.  Antall 
1 Lagersats for styre-stamme 78061019R 12424 1 
4 Senteraksling hjul foran 71401031R 12848 1 
5 Lager, spindel 78061061R 12472 2 
6 Pakning, spindel 71261014R 12475 6 
7 Bolt, spindel M8x80 51411114R 12432 1 
8 Fjærskive 53305201R 12257 5 
9 Mutter nylock M8 52205202R 12243  
17 Fremre deksel til gulv, øvre 71272599R 12453 1 
18 Front ramme 31152074R 12454 1 
19 Fremre deksel til gulv, nedre 71272584R 12452 1 
20   71401113  2 
21 Anti tipp hjul, foran 74232012R 12425 2 
24  31152194R  1 
30  78172005R  2 
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Posisjon Tekst Lev. Art. 
nr. 

Hepro Art 
nr.  

Antall 

4 Låseratt for styre stamme 78132053R 12474 1 
5  Styre stamme, nedre 32052214R 12493 1 
12 Deksel til frontlykt 77192102R 12442 1 
10 Deksel til dashbord nedre 72042311R 11812 1 
13 Dashbord topp, print 72072011R  1 
14  Deksel til dashbord øvre 72042374R 11811 1 
16 Foring til styre stamme 72012004R 12451 1 
22 Styre stamme, øvre 32032054R 12494 1 
25 Håndtak til pot-meter 72011058R 12466 1 
27 Plastgrep til styrehåndtak 78042039R 12478 2 
26 Deksel til dashbord øvre 72042338R  1 
28 Brakett til pot-meter 77126014R 12437 1 
34 til 39 Pot-meter, komplett 94282217 12480 1 
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Posisjon Tekst Lev. Art. 
nr. 

Hepro Art 
nr.  

Antall 

1 Sete 73054080R 12485 1 
2 Glider for sete 33042104R 12455 1 
3 Setesaks, indre stag 33042184 12487 2 
4 Setesaks, ytre stag 33042123 12488 2 
7 Plugg for glide-rør 78022056R 12479 2 
8 Glide-rør 31162063R 12456 2 
9 Foring til glide-rør, Nylon 71242013R 12450 2 
10 Rotasjonsforing 71401027R 12483 2 
16 Gummi mansjett 72013001R 12457 4 
18-21 Låsebolt, komplett  71401040 12417 1 
25 Seteramme med armlenefester 33042093R 12486 1 
26 Foring til glider for sete 73012233R 12449 2 
27 Bolt til setesaks 73011142R 12457 8 
28 Setesaks, indre stag 33042184 12487 2 
29 Lager for setesaks 78061077R 12471 20 
33 Pakning for nedre setesaks hengsel 71261014R 12475 2 
34 Endeplugg for setestag 78022043R 12443 8 
35 Setesaks, ytre stag 33042204 12455 2 

 



 
 

Side 25 av 30 
 

 

 

Posisjon Tekst Lev. Art. nr. Hepro Art nr.  Antall 
2 Armlene venstre 72102049R 12428 1 
2 Armlene høyre 72102050R 12427 1 
4 Refleks, gul 78182009R 12482 2 

 

 



 
 

Side 26 av 30 
 

 

 

Posisjon Tekst Lev. Art. 
nr. 

Hepro Art 
nr.  

Antall 

1 Styreaksling 31151143R 12495 1 
2 Spindelaksling 34031383R 12491 1 
3 Hjullager framhjul 78061002R 12380 4 
5 Felgmutter, Ny Lock M6 52204201R 12462 6 
7 Dekk foran 200x50 IA2802 74013103R 12499 1 
8 Slange til dekk foran 74023002R 12489 1 
13 Hjulkapsel – HEARTWAY 74172049R 12505 2 
 Hjul foran, komplett 94282047 11810 2 

 

 



 
 

Side 27 av 30 
 

 

 

Posisjon Tekst Lev. Art. nr. Hepro Art nr.  Antall 
4 Dekk, bak 74013070R 12441 2 
5 Slange, bakhjulS19 74023037R 12490 2 
8 Fjær skive hjul-bolt 53305201R 12492 2 
9 Hjul bolt 51411220R 12203 2 
10 Hjulkapsel HEARTWAY 74172049R 12505 2 
 Hjul bak, komplett   94282045   11809 2 

 



 
 

Side 28 av 30 
 

 

 

Posisjon Tekst Lev. Art. nr. Hepro Art nr.  Antall 
 Antitipp hjul, komplett, par 94282043 12426  

 

 



 
 

Side 29 av 30 
 

 

 

Posisjon Tekst Lev. Art. nr. Hepro Art nr.  Antall 
1 Borrelås under batteri boks 50x30 78194003R 12434 3 
2 Borrelås for batterifeste 50x30 78194004R 12433 3 
3 Borrelås, feste for matte 25x150 78194005R 12436 3 
4 Borrelås, feste for matte 25x100 78194006R 12435 3 

 

 



 
 

Side 30 av 30 
 

 

Posisjon Tekst Lev. Art. nr. Hepro Art nr. Antall 
1 Lykt foran 77196075R 12473 1 
3 Horn 77126025R 12464 1 
4 Pakning til lykt foran 77195001R 12476 1 
6 Hoved kabel mellom display og Controller 77156093R 12465 1 
7 Bryter, lykt foran 77146040R 12439 1 
9 frontkort 77126075R 12469 1 
11 Potmeter, komplett 94282217 12480 1 
12 Bryter for hastighetsregulering 77126024R 12438 1 
13  77146019R  1 
14 Horn bryter med kabel 77126009R 12407 1 
15 Tenningslås nøkkelbryter 77146121 12886 1 
17 Kabel til baklys og G-boks 77206131R 12468 1 
18 Baklys 77206091R 12368 1 
19 Power Unit (270W 4400 RPM) 77017414R 12481 1 
21 Batterikabel 77186127R 12431 1 
22 Controller S-Drive 70 A 77126075 12440 1 
23 Kabel fra pot-meter 77146017R 12467 1 
25 G-sensor 77122010R 12458 1 
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