
KRABAT

Uw importeur voor hoggi.de

Pilot
Kruiphulp

Jockey
Paardzit op h/l onderstel

Sheriff
Paardzit op rolstoel

Pirat
Zwemhulp
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t Krabat  uit Noorwegen is onstaan,  zoals zovele goede ideen , doordat  Tom –Arne Solhaug , vader van 
een zoon met Cerebrale Parese (CP), maar geen gechikte hulpmiddelen voor hem kon vinden. Bij hem 
ontstond het verlangen om deze dan maar zelf te gaan ontwikkelen.

Functionaliteit werd bij Krabat heel erg belangrijk, maar design kreeg ook een 
voorname plaats bij het bedenken van die vernieuwende produkten. De Krabat 
produkten stimuleren de activiteit, en een kind wat actiever is, toont progressie in 
zijn of haar functioneren, en dat resulteert hopelijk in minder hulpmiddelen op de 
lange duur.

Zeer grote doelen zijn, in zeer korte tijd, bij de ontwikkeling van de huidige produkten 
al bereikt. Zo hebben de volgende hulpmiddelen toonaangevende prijzen in de 
wacht gesleept:

Pilot:	 Award for design excellence
 Norwegian Design Councel

Jockey:	  Rehacare Design Award 2008/2009
 Reddot Design Award 
 Designprisen08

Sheriff:	 IF Product Design Award 2010
 Award for design excellence 
 Norwegian Design Council

Pirat:	 Award for design excellence
 Norwegian Design Council

Pilot
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Krabat Pilot, een innovatief en afwijkend type kruiphulpmiddel. 
Pilot: Award for design excellence – Norwegian Design Council

Traditionele kruiphulpmiddelen bieden niet genoeg dynamische assistentie om de heupen te liften. 
Juist dit aspect doet de Pilot uitmuntend met het gewenste resultaat.  Wanneer het kind hulp krijgt 
bij dit liften van de heupen, wordt het eenvoudiger de knieen onder het lichaam te krijgen om het 
kruipen te optimaliseren.

Dit	liften	is	dynamisch,	en	verandert	constant	als	het	hij/zij	kruipt.
De hoeveelheid hulp kan worden aangepast aan het gewicht en de graad van 
activiteit, net zoals de hoogte, zodat  de Krabat Pilot geschikt is voor alle kinderen.
(van 1-5 jaar) De Pilot heeft 3 wielen en aanpasbare wrijving. Het voorwiel kan 360 
graden draaien, zodat het kind elke willekeurige richting op kan. Vingers kunnen niet 
onder de Pilot geraken. Het ligkussentje is afneembaar en wasbaar. 

Krabat Co-Pilote.
Adequate en correcte wrijving van de knieën is essentieel voor kruipen. De Krabat Co-
Pilote knie-pads zijn speciaal ontwikkeld  voor ondergrond als parket, PVC en tapijt. 
Uitermate geschikt in combinatie met de Pilot maar ook zelfstandig te gebruiken. 
Norwegian Design Council
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DE Actieve kinderrolstoel met paardzit. 
Geschikt voor binnen gebruik.
De Sheriff zorgt voor een zeer stabiele en veilige zit, zodat de activiteit bevordert wordt. De Sheriff 
is zeer licht en daardoor zeer goed om mee te rijden. Ook met verminderde armfunctie. One-armed-
drive is een optie. De camber van 12.5 gr. hepen mee aan dit lichte rijden.

Beide wielen worden op de rem gezet d.m.v. 1 remhandel, welke centraal bediend 
wordt via een hendel. Deze kan met 1 hand, zeer licht bedient worden.

De paardzit zorgt ervoor dat het bekken niet wegglijdt en de ruggewervels behoudt 
de natuurlijke lichtgebogen vorm. De hoek van zitting en rug kan versteld worden, 
alsook de hoogte en positie van de voetopvang. De antikiep, polstering, heupgordel 
en voetopvang zijn standaard. Zitbroek en duwbeugel zijn optioneel. De Sheriff is 
geschikt voor de leeftijd van 2-ca 6 jaar.

Wit	 	 	 Zwart

Framekleuren

Rood	 	 	 Zand	 	 	 Blauw,	

Rose	 	 	 Zwart.

De	polstering
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De Krabat Jockey is een dynamische kinderstoel.
Het kind zit op een zadel . De spreidstand voor het Onderste deel van het lichaam en de voeten, 
garandeerd een stabiele positie voor het bekken, en reduceert  de noodzaak van bovenlichaamssteun. 
De zadelzit biedt vele phychische voordelen.

De zit biedt het kind aanzienlijke mobiliteit en variatie. De Jockey is zeer compact en 
heeft een modern design. Is niet zwaar en is vouwbaar en daardoor eenvoudig mee 
te nemen. Een tas is optioneel beschikbaar.   
 
De hoog-/ laagverstelling is manueel bedienbaar via het indrukken van een knop en 
dan de zitting naar beneden te drukken. Omhoog gaat automatisch. De elektrisch 
bedienbare wordt aangestuurd door een afstandsbediening. De batterij kan enkele 
dagen gebruikt worden zonder opladen.

De rugdelen van maat 1 en 2 zijn uitwisselbaar. De polstering is in diverse kleuren 
beschikbaar.  Standaar op de Jockey is de polsterin, de voetopvang incl. voetbandjes 
en heupgordel. Optioneel  zijn o.a. verkrijgbaar : fixatievestje, eendilge voetplaat, 
enkelhuggers, werkblad, en een transporttas .



Technische	gegevens

Maten Beschrijving Maat 1 Maat 2
A Zitdiepte (max) 26 cm 31 cm
B Rughoek -10 gr tot -40 gr -10 gr tot -40 gr
C Hoek zitting -20 gr tot +20 gr -20 gr tot +20 gr
D Afstand zit-voetplaat van 15 cm tot 40 cm van 25 cm tot 50 cm
E Hoogte van zitting 39 cm tot 79 cm 40 cm tot 80 cm 
F Totale lente/in vouwstand 68 cm/65 cm 98 cm/83 cm
G Totale hoogte/in vouwstand 112 cm/63 cm 121 cm/72 cm 
H Totale breedte/in vouwstand 63 cm/63 cm 66 cm/66 cm
I Rugbreedte 25 cm 32 cm
J Rughoogte 35 cm tot 38 cm 40 cm tot 43 cm  
K Afstand tussen pelotten(optie)  15-22 cm
L Hoogte pelotten (optie) 15 – 30 cm
M Breedte hoofdsteun (optie) 14 cm
N Diepte hoofdsteun (optie) 8 cm
O Hoogte hoofdsteun (optie) 12 cm

   
Gewicht manueel / elektrisch 12,2 kg /13,9 kg 15 kg /16,7 kg
Leeftijd  ca.2-7 jaar  ca 7-14 jaar

Max.belastbaar  
manueel/elektrisch  65 kg / 50 kg  65 kg / 50 kg

   
Uitvoeringen  Maat 1 en 2  Maat 1 en 2
  Manueel  hoog/ laag  Elektrisch hoog/ laag

Wit	 	 	 Zwart

Framekleuren

Rood	 	 	 Zand	 	 	 Blauw,	

Rose	 	 	 Zwart.

De	polstering
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De Krabat Pirat
De Pilote is een zwemhulp, om kinderen een veilig gevoel van vrijheid in het water te geven. Ze kunnen 
met de Pirate zelfstandig in het water zwemmen en zelf bepalen welke kant ze op willen zwemmen.

Met een zitbroek, of band om de heupen en de rug, wordt de zwemmer in een veilige 
positie geplaatst. De positie van het schaaltje kan varierend ingesteld worden van 
bijna sta-positie naar lig.

Het zwemmen in de Pirate zorgt ervoor dat spieren aansterken in nek, rug, arm, been, 
en romp, en kan gebruikt worden door zwemmers in alle niveaus in functioneren.



Technische	gegevens

Maten Beschrijving,  Maat  1  Maat 2
A Breedte 104 cm  104 cm 
B Lengte 94 cm  94 cm
C Breedte schaaltje 23 cm  28 cm
D Lengte schaaltje 25 cm  25 cm 
E Verstelbaar 0 – 90 gr.  0 – 90 gr.   
F Waterdiepte 14 cm / 30 cm  17 cm / 40 cm
 Gewicht 2,8 kg  3,0 kg
 Leeftijd ca 2 - 8 jaar  8 – 15 jaar
 Max.belastbaar  70 kg  70 kg

Optioneel is een transporttas beschikbaar. (foto s plaatsen). 
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