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Det er bare du som setter grenser 
for din neste destinasjon - Hepros  

elektriske scootere blir med deg på 
reisen.

Frihet til å dra hvor du vil, når du vil.
Hepro leverer en rekke elektriske scootere som på hver sin måte bidrar til økt mobilitet for eldre og funksjonsnedsatte. 

Førerkort er ikke påkrevd da el-scooterførere regnes som gående i trafikken. Våre kvalitetsscootere gir deg mulighet til 

å komme deg ut av huset for å handle, kjøre deg en tur, eller for å treffe venner og familie. Scooterne egner seg først 

og fremst til ferdsel i ditt nærområde, til daglige gjøremål og til sosial omgang. Noen modeller kan du også ta med på 

lengre reiser med tog og fly.
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Jeg har tatt med min S19V i ferien på Kiel-fergen. Det var fantastisk å 
kunne bruke den inne i båten, og jeg kunne enkelt kjøre inn i lugaren 
også med den. Sammenslått tok den ikke stor plass i lugaren 
heller - kontra en vanlig rullestol. 

- Daniel ( 36 )

10 km/h 30 km115 kg

En scooter som enkelt kan foldes sammen og slås opp. Det avanserte designet gjør at ett trykk på fotpedalen er nok for å 

folde den sammen eller slå den opp for bruk. Den har lette litiumbatterier og avtakbart sete. Klar for kjøring veier 

scooteren 31 kg. Ved å ta av batteriet veier den 27,5 kg. Tar man av sete, veier den bare 22,5 kg. Sete med armlener veier 

5 kg.

S19V passer perfekt til å ta med seg på ferie enten på fly*, bobil, bil eller hvis du skal reise kollektivt. Denne passer også 

perfekt om bord i en cruisebåt, da den er liten og nett slik at den kommer frem på trange steder og at den enkelt kan slås 

sammen når du er på lugaren. Den har liten svingradius, samt at den er kort og smal slik at den tar minimal plass. 

S19V leveres med luft fylte hjul, noe som gir en god og behagelig kjøreopplevelse. Den har LED lys foran og bak og 

reduserer automatisk hastigheten i svinger. S19V er godkjent som klasse B etter EN 12184, som betyr at den er beregnet 

for både inne- og utebruk.

*For mer informasjon om flyfrakt se vår nettside hepro.no.

Hepro S19V
Art.nr.              10120 HMS-nr. 249746
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Spesifikasjoner Tilbehør

Beskrivelse Art.nr.

Reisekoffert 10130

Regnslag, termo 10546

Presenning liten 10547

Regntrekk poncho, med armlener 10548

Rullebelte, midje 10754

Hoftebelte 2-punkt, fast 12388

Varebag (festes på seterygg) 12836

Varenett under sete 13460

Krykkeholder (festes under armlen) 13461

Varekurv foran S19V, inkl. feste 13462

Veske til armlene 21149

Beskrivelse Dimensjoner

Anbefalt helling 6 grader

Bakkeklaring 6 cm

Batteri 25V, 23,45Ah li-um ( 586W-h)

Bredde 53 cm

Brukervekt 115 kg

Høyde 86 cm

Kjørelengde 30 km

Lengde 96 cm

Maks. fart 10 km/h

Motor 270 W

Setebredde 41 cm

Setedybde 33 cm

Setehøyde 37 cm

Seterygg høyde 33 cm

Størrelse sammenlagt 53 x 75 x 49 cm (b x l x h)

Vekt inkl. batteri 31 kg

Vekt uten batteri 25 kg

vekt tyngste del 22 kg

Jeg kan endelig bli med vennene mine i Operaen, 
være med på tur i byen og bare ta en vanlig taxi 
hjem sammen med de andre. Jeg trenger ikke 
spesialtaxi lenger, jeg putter bare scooteren i 
bagasjerommet.

- Siri ( 60 )
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Hepro C4
10 km/h 40 km150 kgArt.nr.              10058 HMS-nr. 301866

Trygg og komfortabel med gode støtdempere og en motor på 950W. Dette gjør Hepro C4 til en av de mest populære 
mellomstore firehjulsscooterne.

Som standard har denne et godt sete som kan svinges, justerbar ryggvinkel og glideskinne på sete. Styrekonsollen kan 
vinkles slik at man finner en ergonomisk og riktig kjørestilling. Disse innstillingsmulighetene gjør at man finner en god og 
behagelig sittestilling som igjen gjør at man får en god kjøreopplevelse.

Scooteren er utstyrt med kraftige LED lys som gjør at du blir godt sett i trafikken og du ser hvor du kjører. Hepro C4 har et 
ergonomisk styre hvor du kan velge om du vil kjøre med høyre eller venstre hånd. Den har et lettforståelig display med enkle 
knapper. Det er også innbygget koppholder i styrekonsollen. 

Hepro C4 har helårs dekk som er store og gode som standard, noe som gir en eksepsjonelt komfortabel tur både sommer 
og vinter. 
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Spesifikasjoner Tilbehør

Beskrivelse Art.nr.

Holder for oksygentank 10526

Regnslag, termo 10546

Regntrekk poncho med armlener 10548

Rullebelte midje 10754

Krykkeholder 10914

Bag til seterygg 10917

Kurv med lokk for seterygg nakkestøtte 10919

Rullatorholder, universal. Rolko 11792

Kroker for veske 11837

Hoftebelte 2-punkt, fast 12388

Vareboks universal  12691

Veske til armlene 21149

Hjul bak, med pigger 10655

Hjul foran, med pigger 10654

Post 4 Rangering 2

Beskrivelse Dimensjoner

Setedybde 45 cm

Setehøyde 42 - 54 cm

Lengde 137 cm

Anbefalt helling 10 grader

Batteri 2 x 12V 56Ah

Bredde 67 cm

Brukervekt 150 kg

Høyde 81 cm

Kjørelengde 40 km

Maks. fart 10 km/h

Motor 950 W

Seterygg høyde 52 cm

Vekt inkl. batteri 136 kg

Vekt uten batteri 102 kg

Setebredde 46 cm

Bakkeklaring 10 cm

Dekkstørrelse foran 4,10/3,50-6”

Dekkstørrelse bak 4,10/3,50-6”
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10 km/h 44 km200 kg

Ny, elegant scooter med kabin for det norske markedet. Den har store dører, vinduer som kan åpnes, vindusvisker og spyler. 
Som eneste scooter på markedet leveres denne scooteren med ryggekamera som standard. Designet på scooteren gjør at 
man får god utsikt uten store bjelker som blokkerer sikten. Som standard har denne et godt sete som kan svinges, justerbar 
ryggvinkel og har glideskinne på sete. 

Styrekonsollen kan vinkles slik at man finner en ergonomisk og riktig kjørestilling. Disse innstillingsmulighetene gjør at man 
finner en god og behagelig sittestilling som igjen gjør at man får en god kjøreopplevelse. Hepro HS-928C leveres med 
2 x 100Ah batterier som gir en kjørelengde på over 40 km. Scooteren er utstyrt med en diesel varmeapparat som gjør at 
man kan sitte varmt og godt selv på vinterstid.

Hepro HS-928C leveres med store gode hjul med grovt mønster slik at man kan bruke den hele året. Dette i kombinasjon 
med en 1000W motor gjør at man kommer seg godt frem. Den gode fjæringen foran og bak gjør at man er sikret en 
behagelig kjøretur. Denne scooteren har en brukervekt på inntil 200 kg.

Hepro HS-928C
Art.nr.              10106 HMS-nr. 301867
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Spesifikasjoner Tilbehør

Beskrivelse Art.nr.

Vareboks grå 12396

Rullebelte midje 10754

Presenning HS-928C 11548

Presenning HS-928C 11548

Rullatorholder HS-928 11794

Hoftebelte 2-punkt, fast 12388

Sete 56 cm uten armlene 10068

Hjul bak, med pigg kompl. HS-928C 12618

Hjul foran, med pigg kompl. HS-928C 12619

Beskrivelse Dimensjoner

Anbefalt helling 10 grader

Bakkeklaring 11 cm

Batteri 2 x 12V, 100Ah

Bredde 80 cm

Brukervekt 200 kg

Hjul bak 38 cm

Hjul foran 38 cm

Høyde 162 cm

Kjørelengde 44 km

Lengde 160

Maks. fart 10 km/h

Motor 1000W

Setebredde 46 cm

Setedybde 46 cm

Setehøyde 47-52 cm

Seterygg høyde 50 cm

Vekt inkl. batteri 229 kg

Vekt uten batteri 172 kg

Svingradius 186 cm
Post 6 Rangering 3
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Hepro HS-520 er en liten og god scooter som det er lov til å ta med seg på kollektivtransport, slik som tog, buss og bane. 
Den er også så kort at den også passer i de fleste heiser. I tillegg passer den i de fleste bobiler bak i bagasjerommet. 
Denne har en motor på 700W, slik at man ikke trenger å bekymre seg for om man kommer opp bakken.

Denne scooteren leveres med fullt LED-lyssystem, god fjæring foran og bak. Leveres med 2 x 50Ah batteri som gir en 
kjørelengde på ca. 40 km. Som standard har denne et godt sete som kan svinges, justerbar ryggvinkel og glideskinne på 
sete. Styrekonsollen kan vinkles slik at man finner en ergonomisk og riktig kjørestilling.Disse innstillingsmulighetene gjør 
at man finner en god og behagelig sittestilling som igjen gjør at man får en god kjøreopplevelse.

Armlene, 2 speil og kurv foran leveres som standard. Setehøyde kan justeres fra 42 til 47 cm som gjør at denne passer de 
fleste. Kan leveres som både 10 og 12 km/t hastighet.

Hepro HS-520
10 km/h 39 km136 kgArt.nr.              10063 HMS-nr. 291213
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Spesifikasjoner

Beskrivelse Dimensjoner

Lengde 120 cm

Anbefalt helling 10 grader

Batteri 12V 50Ah

Bredde 64 cm

Brukervekt 136 kg

Høyde 116 cm

Kjørelengde 39 km

Maks. fart 10 km/h

Motor 700W

Seterygg høyde
44 cm uten nakkestøtte, 
60-70 cm med nakkestøtte

Vekt inkl. batteri 94 kg

Vekt uten batteri 63,5 kg

Setebredde 46,5 cm

Bakkeklaring 6,5 cm

Beskrivelse Art.nr.

Krykkeholder 10914

Hoftebelte. 2-punkt, fast 12388

Vareboks universal 12691

Kurv med lokk for seterygg nakkestøtte 10919

Presenning universal 10545

Regntrekk poncho med armer 10548

Rullatorholder, universal 11792

Rullebelte midje 10754

Hjul bak med pigg HS-828/520 12633

Hjul foran, med pigg HS-828/520 høyre 12631

Hjul foran, med pigg HS-828/520 venstre 12632

Tilbehør
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Hepro HS-828 er en scooter med moderne design utviklet for norske forhold. Den leveres med store hjul med godt mønster 
og god fjæring. Dette sammen med en motor på 850W gjør at du får en komfortabel og trygg reise.

Scooteren leveres med 2 x 75 Ah batterier, som gir en kjørelengde på ca. 40 km. Som standard har denne et godt sete som 
kan svinges, justerbar ryggvinkel og glideskinne på sete. Styrekonsollen kan vinkles slik at man finner en ergonomisk og 
riktig kjørestilling. Disse innstillingsmulighetene gjør at man finner en god og behagelig sittestilling som igjen gjør at man får 
en god kjøre opplevelse.

Armlene, to speil og kurv foran leveres som standard. Hepro HS-828 leveres standard med 15 km/t hastighet, men denne 
kan programmeres ned hvis ønskelig.

Hepro HS-828
15 km/h 40 km181 kgArt.nr.             10146
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Spesifikasjoner

Beskrivelse Dimensjoner

Setedybde 44 cm

Setehøyde 45-52 cm

Lengde 140 cm

Anbefalt helling 10 grader

Batteri 2 x 12 V 75 Ah

Bredde 67 cm

Brukervekt 181 kg

Kjørelengde 40 km

Maks. fart 15 km/h

Motor 850W

Seterygg høyde 53 cm

Vekt inkl. batteri 142 kg

Setebredde 52 cm

Bakkeklaring 9 cm

Tilbehør

Beskrivelse Art.nr.

Hoftebelte. 2-punkt, fast 12388

Krykkeholder 10914

Kurv med lokk for seterygg nakkestøtte 10919

Presenning universal 10545

Regntrekk poncho med armer 10548

Rullatorholder, universal. Rolko 11792

Vareboks universal 12691

Rullebelte midje 10754

Hjul bak, med pigg HS-828/520 12633

Hjul foran, med pigg HS-828/520 høyre 12631
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Art.nr. Hjelpemiddel nummer Benevnelse S19V C4 HS-928C HS-520 HS-828

10754 011605 Hoftebelte, Rullebelte midje x x x x x

12388 214097 Hoftebelte, 2-punkt, fast x x x x x

10526 007459 Holder for oksygentank x x x

10914 066488 Krykkeholder x x x

13461 255649 Krykkeholder, S19V x

13462 268084 Kurv foran, inkl. feste S19V x

10919 066492 Kurv med lokk for seterygg nakkestøtte x x x

10547 Presenning  S19V x

11548 Presenning HS-928C x

10545 209683 Presenning universal x x x

10546 Regnslag, foret x x x x

10548 Regntrekk poncho med armer x x x x

10130 239715 Reisekoffert, S19V x

11794 242696 Rullatorholder HS-928C x

11792 Rullatorholder, universal x x x

12836 243395 Varebag, S19V x

12690 Vareboks med feste til 928C x

12691 Vareboks universal med feste x x x

13460 253035 Varenett under sete, S19V x

11837 292142 Veske kroker, festes på nakkestøtte x x x

21149 291250 Veske til armlene x x x x

10917 066519 Veske til seterygg, henges på nakkestøtte x x x

11440 164821 Forhøyer fotplatte x x x x

12618 295453 Hjul bak, med pigg  HS-928C x

12619 295454 Hjul foran, med pigg  HS-928C x

10654 066505 Hjul foran, med pigg C4 x

10655 066512 Hjul bak, med pigg C4 x

12632 Hjul foran, med pigg HS-828/520 venstre x x

12631 Hjul foran, med pigg HS-828/520 høyre x x

12633 Hjul bak, med pigg HS-828/520 x x

13159 Sete C4 std. x

13790 Sete HS-928C SB 46, SD46 RH41 med armlener std. x x

10068 Sete HS-928C. SB56, SD52, RH50 x

10066 Sete HS-520 SB46 SD52 RH48 std. x

10148 296980 Sete med høy rygg SB52 SD49 RH50 x x std.

Tilbehørsliste
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Art.nr. Hjelpemiddel nummer Benevnelse S19V C4 HS-928C HS-520 HS-828

10754 011605 Hoftebelte, Rullebelte midje x x x x x

12388 214097 Hoftebelte, 2-punkt, fast x x x x x

10526 007459 Holder for oksygentank x x x

10914 066488 Krykkeholder x x x

13461 255649 Krykkeholder, S19V x

13462 268084 Kurv foran, inkl. feste S19V x

10919 066492 Kurv med lokk for seterygg nakkestøtte x x x

10547 Presenning  S19V x

11548 Presenning HS-928C x

10545 209683 Presenning universal x x x

10546 Regnslag, foret x x x x

10548 Regntrekk poncho med armer x x x x

10130 239715 Reisekoffert, S19V x

11794 242696 Rullatorholder HS-928C x

11792 Rullatorholder, universal x x x

12836 243395 Varebag, S19V x

12690 Vareboks med feste til 928C x

12691 Vareboks universal med feste x x x

13460 253035 Varenett under sete, S19V x

11837 292142 Veske kroker, festes på nakkestøtte x x x

21149 291250 Veske til armlene x x x x

10917 066519 Veske til seterygg, henges på nakkestøtte x x x

11440 164821 Forhøyer fotplatte x x x x

12618 295453 Hjul bak, med pigg  HS-928C x

12619 295454 Hjul foran, med pigg  HS-928C x

10654 066505 Hjul foran, med pigg C4 x

10655 066512 Hjul bak, med pigg C4 x

12632 Hjul foran, med pigg HS-828/520 venstre x x

12631 Hjul foran, med pigg HS-828/520 høyre x x

12633 Hjul bak, med pigg HS-828/520 x x

13159 Sete C4 std. x

13790 Sete HS-928C SB 46, SD46 RH41 med armlener std. x x

10068 Sete HS-928C. SB56, SD52, RH50 x

10066 Sete HS-520 SB46 SD52 RH48 std. x

10148 296980 Sete med høy rygg SB52 SD49 RH50 x x std.
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Regnslag
Foret

Art. nr. HMS-nr.

10546

Regntrekk
Poncho med armer

Art. nr. HMS-nr.

12548

Presenning
HS-928C

Art. nr. HMS-nr.

11548

Kurv med lokk
for seterygg nakkestøtte

Art. nr. HMS-nr.

10919 066492

Presenning
Universal

Krykkeholder
S19V

Art. nr. HMS-nr.

13461 255649

Krykkeholder

Art. nr. HMS-nr.

10914 066488

Kurv foran
Inkl. feste, S19V

Art. nr. HMS-nr.

13462 268084

Hoftebelte
Rullebelte midje

Art. nr. HMS-nr.

10754 011605

Hoftebelte
2-punkt, fast

Art. nr. HMS-nr.

12388 214097

Holder for oksygentank

Art. nr. HMS-nr.

10526 007459

Tilbehør

Presenning
S19V

Art. nr. HMS-nr.

10547

Art. nr. HMS-nr.

10545 209683
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Rullatorholder
HS-928C

Rullatorholder
Universal

Art. nr. HMS-nr.

11792

Varebag
S19V

Art. nr. HMS-nr.

12836 243395

Vareboks 
Med feste til HS-928C

Art. nr. HMS-nr.  

11794

Vareboks universal
Med feste

Art. nr. HMS-nr.

11792

Varenett under sete
S19V

Art. nr. HMS-nr.

12836 243395

Veske kroker
Festes på nakkestøtte

Veske
Til armlene

Veske til seterygg
Henges på nakkestøtte

Art. nr. HMS-nr.

10917 066519

Art. nr. HMS-nr.

21149 291250

Forhøyer fotplatte

Art. nr. HMS-nr.

11440 164821

Reisekoffert
S19V

Art. nr. HMS-nr.

10130 239715

Art. nr. HMS-nr.

11794 242696

Art. nr. HMS-nr.

11837 292142
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Elektriske scootere i trafikken

Forskrift om kjørende og gående i trafikken § 2, nr. 3, 
bokstav b, fastsetter at rullestolbrukere anses som gående. 
Dermed kan rullestolbrukere gjøre som gående; bruke 
fortau, gang og sykkelvei.

Alle Hepros scootere faller inn under kravene (lengde, 
bredde, vekt, fart) til å være rullestol.

Hvor og hvordan skal du kjøre?
Som bruker av elektrisk rullestol må du rette deg etter de 
reglene som gjelder for fotgjengere i trafikken. Likevel er
reglene så fleksible at de kan fravikes dersom 
plassforholdene er problematiske eller andre forhold gjør 
det farlig å følge fotgjenger-reglene. Noen ganger kan det 
også være mest hensiktsmessig for rullestolbrukere å 
benytte regler som egentlig er laget for syklister.

Men:
Det beste er å kjøre rullestolen på fortau eller gangbane. 
Ikke kjør for langt ut mot fortauskanten. Hvis et hjul eller 
hjulpar kommer utenfor kanten, kan du risikere å velte. Vis 
hensyn overfor fotgjengere og vær oppmerksom, slik at du 
ikke kjører på noen.

NAV har utarbeidet opplæringsheftet ”Elektriske rullestoler i trafikken: Et veiledningsheft i kjøre- og trafikkopplæring” som 
kan være lurt å lese før du tar i bruk et elektrisk kjøretøy fra Hepro.

Sykkelfelt 
Skal brukes dersom det ikke finnes fortau eller gangbane. 
Hold godt ut til høyre, så du ikke hindrer syklistene som
kjører fortere enn deg. Se deg for dersom du må krysse 
banen.

Kjøring på vei
Dersom du ikke har annen mulighet enn å benytte veien, så 
sier fotgjengerreglene at du må holde deg ytterst til venstre 
i kjørebanen. Dersom det er forbundet med fare å kjøre på 
venstre side av veien, eller du av andre grunner finner det 
hensiktsmessig, kan du benytte høyre side av veien.

Kryssing
I følge vegtrafikkloven skal du først og fremst benytte 
gangfelt, gangbro eller gangtunnel når du vil krysse veien. 
Dersom det ikke finnes gangfelt i nærheten, bør du krysse 
der det er veikryss. Når du kjører rullestolen på veien, bør du 
planlegge kjøringen på forhånd slik at du unngår å krysse for 
ofte. Ta dette med i vurderingen når du velger hvilken side 
av veien du vil kjøre på.
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Skiltene nedenfor forteller hvor du kan kjøre elektriske scootere 
fra Hepro

Gård/gatetunGang- og sykkelvei Sykkelvei Gangvei Sykkelfelt på vei



HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet 
kompetansebedrift som utvikler, produserer og 
selger tekniske hjelpemidler for barn, ungdom og 
voksne, samt velferdsteknologi av høy kvalitet. Vårt 
hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, 
omringet av fjell og mektig natur. 

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med 
utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre 
hverdagen enklere for våre kunder. Vår visjon er å gi 
våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt 
i egen hverdag og bryte barrierer. 

Aktiv og trygg i alle livets faser
Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort 
kommunikasjonsvei, skal Hepro være det naturlige 
førstevalget for våre kunder.

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi 
produkter og løsninger skreddersydd våre kunders 
behov for hjelp til mobilitet, balanse, komfort og 
hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og økt 
aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte 
produkter og teknologi. Vi engasjerer oss i den enkelte 
brukeren og strekker oss langt for å levere produkter 
tilpasset deres individuelle behov.

hepro.no   |  firmapost@hepro.no  |  (+47) 46 74 55 55     
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