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Močno partnerstvo
&

 – avtosedež, ki sledi najvišjim varnostnim 
standardom; predvsem pa raste z otrokom

9 - 36 kg 
19.8 - 79.4 lb 

telesne teže

Dimenzije & teže   RECARO Sport HERO Reha

Globina sedeža 31 cm / 12.2" (26 cm / 10.2"  z sedežanimi blazinicami
Širina sedeža  Spredaj 

Zadaj 
31 cm / 12.2" (21 cm / 8.3" z blazinicami, 27 cm / 10.6" z minimzatorjem)
29 cm / 11.4" (20 cm / 7.9" z blazinicami, , 25 cm / 9.8" z minimzatorjem)

Višina hrbta (sedež) 53 - 73 cm / 20.9 - 28.7" 

Višina ramen (otrok)  23 - 42 cm / 9.1 - 16.5"

Skupne dimenzije (Š x V x G) 54 x 55 (max. 81) x 52 cm / 21.3 x 21.7 (max. 31.9) x 20.5"

Teža sedeža Približno 8 kg / 17.7 lb

Max. Teža otroka 9 - 36 kg / 19.8 - 79.4 lb 
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Avtosedež Sport HERO Reha
 Enostavno odlaganje in odstranjevanje otroka zahvaljujoč vrtljivi plošči (za ECE group II – III)

 Integriran nagib sedeža v položaj za počitek in spanje

 Standardni sistem blazinic

 Napredna bočna zaščita: bočni absorberji energije zmanjšajo sile v primeru bočnega trka

 5 - točkovni varnostni pas s praktičnim centralnim regulatorjem za  (za ECE skupino I) vklj. inovativen 
varnostni sistem HERO

 5 - točkovni varnostni pas opcijski (za ECE skupino II-III)

 ECE skupina I – III, odobreno v skladu s trenutnim preskusnim standardom ECE R 44/04

Opora za nogeVrtljiva plošča s priključkom 
Seatfix in stojalom **** (detajl: 
stabilizacijski lok)

Mizica

Functions

Enostavna in hitra nastavitev v 
položaj za počitek (samo za 
otroke ECE skupine I)

Štiri - stopejnsko po višini 
nastavljiv vzglavnik

Praktičen ročaj za prenašanje5 - točkovni varnostni pas s 
tehnologijo HERO

Dodatki (izbira)

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0) 47 61 / 8 86-63 or -68 · Fax: +49 (0) 47 61 / 8 86-19 · www.thomashilfen.com

Podloga za mednožje (velika)Podaljšek za pas (+ 20 cm / 7,9") 
vključno z daljšim mednožnim 
trakom

Sedežni klin, spodaj (+ 10°), maks. 
15° naklon sedeža z  uporabo 
položaja za počitek

Izdelek in dodatki Koda
RECARO Sport HERO Reha 880
Opora za noge, kratka* (globina: 12 cm / 4,7") (nastavljiva po kotu) 806
Blazinica za podnožnik (10 cm/ 3.9") E11050
Adapter podnožnika* 821

820 Vrtljiva plošča**** z adapterjem za oporo za noge**
Priporočene možnosti za stabilnost:

818 
819 

 Seatfix priključek*** (za vrtljivo ploščo) možnost 1
 Stabilizacijski lok, zadaj*** (za vrtljivo ploščo) možnost 2
 Stojalo, spredaj (za vrtljivo pliščo) 817

Sedežni klin, spodaj** (+ 10°) 810
Mizica 885
Podloga za mednožje (velika) E91035
Podaljšek za pas (+ 20 cm / 7,9") vključno z daljšim mednožnim trakom 824
Zaščitna podloga za avtomobilski sedež 813
Zaščitna podloga za avtomobilski sedež  z vklj. hrbtom 814
* Za uporabo opore za noge je treba naročiti adapter
** Vrtljive plošče in sedežnega klina (spodaj) ni mogoče uporabiti v kombinaci
*** Priključka Seatfix in stabilizacijskega loka (zadaj) ni mogoče uporabiti v kombinaciji
****Vrtljive plošče ni mogoče uporabiti pri pritrditvi avtosedeža RECARO Sport HERO Reha z

3-točkovni pas (samo ECE skupina I: 9 kg / 19,8" do 18 kg / 45,7") vozila. Priporočene 
možnosti za stabilnost – pri naročilu obračalne plošče 820 izberite 819 ali 818!

ORMEGA MM d.o.o T: 030 31 66 77 
www.ormega-mm.si   info@ormega-mm.si




