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Innledning 
Vinteren oppfattes av mange som en mørk og kjedelig periode hvor man stort sett sitter inne og ser på snøføyka på 
utsiden. Kanskje litt stearinlys for å lyse opp hverdagen og den lange ventetiden på vår og sommer hvor man igjen 
kan komme seg ut.  

Slik bør det nødvendigvis ikke være! AL-trac as (tidl. Aktiv Hjelpemidler A/S) har et bredt spekter av produkter for 
bruk i vinterhalvåret. Produkter som gjør at man kan delta i vinteraktiviteter som alle andre. Snøen og vinteren er 
ikke lenger en hindring, men en mulighet til å komme seg ut og ha det gøy.  

Våre vinterprodukter spenner over et vidt spekter. Her finner du AL-trac® multivogn med ski og skøyter, akebrett, 
snowracer, pulker og varmeposer for å nevne noe.  

 Ikke la vinteren være en hindring, men heller en utfordring. En utfordring full av glede for både barn og voksne.  

 

Figur 1- Moro med piggkjelke i snøværet 

  



 

 
  

 

 
S i d e  | 3  

AL-trac® Snøhetta multikjelke 
AL-trac® Snøhetta multikjelke er grunnmodellen i vår merkevareserie AL-trac®. Denne kjelken kan utstyres med en 
mengde forskjellig utstyr. Og alt tilpasses den individuelle bruker. 

 
 
 
Artikkel nr.: 

A-1 
(HMS Nr. 200754) 

AL-trac® Snøhetta 

 
AL-trac® Multivogn / kjelke med langrennsski, 
støtteski og pulkdrag.  
 
Setebredder fra størrelse 24 -45.  
Aktivsete på vinkeljusterbar plate.  
 
Kan leveres med regulerbar tilt til barn med vekt 
under 35 kg.  
 
Justering på ledsagerbøylen. 
 

 

  

 

 
 
Artikkel nr.: 

A-2 
(HMS Nr. 210517) 

AL-trac® Snøhetta (A-1) 
+ ståbrett og snowblades. 

 
Ståbrett og snowblades.  
Brukes som sparkstøtting eller på ski utenfor 
løypene. Populær i lek for barn som skal ha en 
lettmanøvrerbar piggkjelke.  
 
Svinger veldig lett med snowblades. 
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Målskjema AL-trac® Snøhetta 

Navn bruker:  

Mail:  

Mobil:   
Sett 
kryss Varenr. / HMS Nr. Beskrivelse 
 A-1 / (HMS Nr. 200754) AL-trac® Snøhetta vinterpakke med langrennsski, støtteski og pulkdrag.  
 A-2 / (HMS Nr. 210517) AL-trac® Snøhetta vinterpakke A-1 + ståbrett og snowblades 
 Oppgi standard setestørrelse  

  1  Multikjelke setebredde 28 
 2  Multikjelke setebredde 32 
 3  Multikjelke setebredde 36 
 4  Multikjelke setebredde 38 
 5  Multikjelke setebredde 42 
 4X Aktivsete med høy rygg. 

Setebredde 38, rygghøyde 70 
 5X Aktivsete med høy rygg. 

Setebredde 45, rygghøyde 70 
 Seter kan skjæres etter mål. 

Alle kjelker leveres med langrennsski og teleskopstaver som standard 
Tilbehør: 
 97331 / (HMS Nr. 162624) Snowblades  
 97332 / (HMS Nr. 160404) Lengdeløpsskøyter 
 97332-BESK / (HMS Nr. 

172700) 
Skøytebeskyttere 

 97333 / (HMS Nr. 164330) Rulleskøyter 
 97334 / (HMS Nr.) Rulleski offroad med 

håndbrems 
 9734-1 / (HMS Nr.) Rulleski standard voksen med 

håndbrems 
 97334-B / (HMS Nr.) Rulleski barn med håndbrems 
 97312 / (HMS Nr. 166551) Ståbrett type comfortkjelke 
 97313 / (HMS Nr. 158976) Støtteski 
 97335 / (HMS Nr. 159548) Fast fotbrett aluminium 
 97335-FOT / (HMS Nr.) Nedfelt fotbrett 

 
 
 
 
 
 

 97337 / (HMS Nr.) Faste staver med ispigg Oppgi lengde: Swix strap str.: 

 97338 / (HMS Nr.) Faste staver med skitrinse Oppgi lengde: Swix strap str.: 

 9706 / (HMS Nr. 139413) Elastisk tau til sikring i 
nedoverbakke 
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 540 / (HMS Nr. 242434) Brystbelte  
 541 / (HMS Nr. 57106) Hoftebelte 
 9757-1 / (HMS Nr. 149236) Neoprenvest 1 
 9757-2 / (HMS Nr. 140494) Neoprenvest 2 
 9757-3 / (HMS Nr.) Neoprenvest 3 

 9600 / (HMS Nr. 17651) Varmepose i dun small 
l/b/h = 70/40/20 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9601 / (HMS Nr. 139414) Varmepose i dun medium 
l/b/h = 90/40/25 cm. 

 9602 / (HMS Nr. 139342) Varmepose i dun large 
l/b/h = 105/50/30 cm. 

Med hensyn til tilpassing av ledsagerbøyle ber vi om at ledsager(es) høyde oppgis: 
Ledsager 1 Høyde                          cm. 
Ledsager 2 Høyde                          cm. 
Ledsager 3 Høyde                          cm. 
Annen informasjon: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle målskjema er å finne på våre hjemmesider:  

www.al-trac.no   
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Akebrett og plastkjelker 
Ingen ting er vel mer morsomt enn å rase nedover en bratt bakke og føle vinden i ansiktet. AL-trac as tilpasser en 
mengde forskjellige akebrett og plastkjelker for akkurat dette formålet. Spør oss om hva vi kan gjøre og hva du kan få 
av mulige løsninger. Hos oss er det umulige mulig! 

 

 
Spesialbygget Stiga Snowracer. Forlenget til 110 cm. 
Her med Hamax sete, men andre seter kan 
monteres (se under).   
 
Artikkel nr.: 

506 
(HMS Nr. 057105) 

Forlenget 110 cm (her med 
Hamax sete) 

 
 
 

 

 
Spesialbygget Stiga Snowracer. Forlenget til 110 cm. 
Med Aktiv sete.  
 
Artikkel nr.: 

506-0 
(HMS Nr. 032813) 

Aktivsete str. 0 

506-1 
(HMS Nr. 032813) 

Aktivsete str. 1 

506-2 
(HMS Nr. 032813) 

Aktivsete str. 2 

506-3 
(HMS Nr. 032813) 

Aktivsete str. 3 

 
Setebredder 24, 28, 32 og 36 cm.  
 

 

 
Snowracer Kingsize standard med sadelsete.  
Setelengde 95 cm. og 110 cm. i forlenget utgave.  
 
Artikkel nr.: 

506-A 
(HMS Nr. 057105) 

Forlenget 110 cm. lite 
sadelsete.  

506-A-STOR 
(HMS Nr. 240258) 

Forlenget 110 cm. stort 
sadelsete. 

 
Sadelsete i 2 størrelser: 
LITE = Barn 3 – 5 år. 
STOR = Barn 5 – 12 år.  
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KHW Plastkjelke med styre og Aktivsete 
 
Artikkel nr.: 

507 KHW Plastkjelke med styre og 
Aktivsete 

 

 

 
Kjelke «Snow Baby» 
 
Artikkel nr.: 

507 Kjelke «Snow Baby» 
 
Leveres i 2 sete størrelser: 
Setebredde 24 cm.  
Setebredde 28 cm. 

 

 
Kjelke "Snow Speed" 
 
Artikkel nr.: 

512-BASIS Kjelke "Snow Speed" 
512-0 Kjelke m/Aktivsete str.0 
512-1 
(HMS Nr. 134225) 

Kjelke m/Aktivsete str. 1 

512-2 Kjelke m/aktivsete str. 2 
512-3 Kjelke m/aktivsete str. 3 

 
God plass til voksen bakpå. Sete kan også leveres 
med nakkestøtte.  
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Aluracere 
AL-trac as aluracere er våre egenproduserte racere som i en viss grad kan sammenliknes med Stiga Snowracer. 
Forskjellen er at våre aluracere er vesentlig mye lettere og er spesialtilpasset den enkelte. Her får du spesialbremser, 
aktiv seter eller forlengede seter. Alt etter behov.  

 
 

 
 
 
Sammenlikning Stiga Snowracer og AL-trac as 
Aluracer.  
 

Stiga King Size Aluracer - kort 
Total bredde = 48 Total bredde = 68 
Høyde = 30 Høyde = 33 

 

 

 
Egenprodusert Aluracer - kort. 
 
Artikkel nr.: 

504-KORT 
(HMS Nr. 144546) 

Aluracer - kort 

 
Setelengde 110 cm. Vekt ca. 9 kg.  
Forsterket brems. Standard med Stiga ski, men kan 
leveres med slalåmski UTEN tillegg i prisen. 

 

 
Egenprodusert Aluraser - lang. 
 
Artikkel nr.: 

504 
(HMS Nr. 057105) 

Aluracer - lang 

 
Setelengde 135 cm. Vekt ca. 12 kg.  
Forsterket brems. Gummibelagt fotbrett. 
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Tilleggsutstyr til akebrett, plastkjelker og aluracere  
 

 

 
Tilleggsutstyr: 
 
Artikkel nr.: 

515 Snorstyring for ledsager 
524 Håndbrems for ledsager 
525 Tilt i setet 
526 Fotplate som følger tilt 
533 
(HMS Nr. 057119) 

Nakkestøtte 

540 Brystbelte 
541 
(HMS Nr. 057106) 

Hoftebelte 
 

 
Flere av våre "kreasjoner": 
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Målskjema akebrett, plastkjelker og aluracer 

Navn bruker:  

Mail:  

Mobil:   
Sett 
kryss Varenr. / HMS Nr.: Beskrivelse 
 506-SLEEPY / (HMS Nr.) Stiga Snowrace forlenget med Hamax Sleepy sete (med tilt) 
 506-1 / (HMS Nr. 239508) 

506-2 / (HMS Nr. 03813) 
506-3 / (HMS Nr. 03813) 

Stiga Snowracer forlenget 110 cm. sete str. 1 sbr. 28 
Stiga Snowracer forlenget 110 cm. sete str. 2 sbr. 32 
Stiga Snowracer forlenget 110 cm. sete str. 3 sbr. 36 

 506-A / (HMS Nr. 032813) Stiga Snowracer forlenget 110 cm. med lite sadelsete 
 507 / (HMS Nr.) KHW plastkjelke Silver med forhøyet styre og Aktivsete 
 508 / (HMS Nr. 144488) 

508-INB / (HMS Nr.) 
Kjelke Snow Baby med Aktivsete 
Innbygningsputer til sbr. 24 cm. 

 511 / (HMS Nr.)  Snow Champion sammenleggbar kjelke med Aktivsete 
 512-1 / (HMS Nr. 134225) 

512-2 / (HMS Nr. 69876) 
512-3 / (HMS Nr.) 

Kjelke Snow Speed med Aktivsete og separate bremser. Setestørrelser 
som nevnt i varenr. 506. 

 513 / (HMS Nr.) Kjelke KG Lilla med Aktivsete 
 514-1 / (HMS Nr.) 

514-2 / (HMS Nr.) 
514-3 / (HMS Nr.) 

Akebrett Hamax Family med styreforlenger og Aktivsete. Setestørrelser 
som nevnt i varenr. 506.  

 514-F-1 / (HMS Nr.) 
514-F-2 / (HMS Nr.) 
514-F-3 / (HMS Nr.) 
611-HØY RYGG / (HMS Nr.) 

Akebrett Hamax Family, forlenget med 30-40 cm. Setestørrelser som i 
varenr. 506. 
 
Akebrett Hamax Family, forlenget med 30-40 cm. Sbr. 38 høy rygg 70 cm. 

 504 / (HMS Nr. 057105) 
504-KORT / (HMS Nr. 144546) 

Aluracer lang. Setelengde 135 cm. Forsterket brems, standard Stiga ski 
Aluracer kort. Setelengde 110 cm. Forsterket brems, standard Stiga ski 

 Tilbehør 
 524 / (HMS Nr.) 

525 / (HMS Nr.) 

526 / (HMS Nr.) 

532 / (HMS Nr.) 

533 / (HMS Nr.) 

540 / (HMS Nr.) 

541 / (HMS Nr.) 

Håndbrems for ledsager 
Tilt I setet 
Fotplate som følger tilt 
Nakkestøttebeslag 
Nakkestøtte 
Brystbelte 
Hoftebelte 

Mål på bruker: 
A=Armlengde =  
B=Rygghøyde =  
C=Legglengde =  
D=Setedybde til knehase =  
E=Setebredde =  
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Skilator 
Mange elsker vinteren og alt den fører med seg av utendørsaktiviteter. AL-trac as har utviklet en skilator og et 
skøytestativ for de som elsker slike aktiviteter. 

 

 
Skilator med langrennsski. 
 
Artikkel nr.: 

6500 Aktiv Skilator barn 
6501 
(HMS Nr. 108590) 

Aktiv Skilator voksen 

 
Skilatoren er regulerbar i høyde og bredde. 
 
 

 

 
Skilator med snowblades. 
 
Skilatoren kan også leveres med snowblades. 
Kortere og enklere ski. Den er fortsatt 
regulerbar i høyde og bredde. 
 
 

 

 
Skilator med hengesete. 
 
Alt kan gjøres med en skilator. Om man ikke er 
sterk nok i lengden, kan det være greit å sette 
seg ned litt. Denne Skilatoren er utstyrt med 
hengesete og er regulerbar i høyde og bredde. 
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Skilator fast høyde med snowblades.  
5 forskjellige høyder å velge mellom.  
 
Artikkel nr.: 

8809 Skilator str. 1 – 50 cm. 
 Skilator str. 2 – 60 cm. 
 Skilator str. 3 – 70 cm. 
 Skilator str. 4 – 80 cm. 
 Skilator str. 5 – 95 cm. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Skilator med støtte. 
 
Regulerbar kroppsstøtte og støtte mellom bena.  
Kan påmonteres pulkdrag for å gjøre skituren 
«litt lengre».  
 
Diverse tilleggsutstyr for ytterligere tilpassing. 

 
Ønsker du din helt egne og spesielle Skilator? Snakk med oss og vi ser hvilke muligheter det er. Mer polstring, 

bedre grep, bedre ski, hengesete eller andre behov. Snakk med oss! Vi tar deg på alvor. 
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Skøytestativ 
Hvis man elsker å gå på skøyter, men ikke kan bruke en bruskasse, så har AL-trac as løsningen. Vi har utviklet et 
skøytestativ i flere forskjellige størrelser og som kan tilpasses etter behov.  

 

Skøytestativ standard. 
 
Artikkel nr.: 

8800 
(HMS Nr. 176371) 

Skøytestativ str. 1 – 50 cm. 

8801 
(HMS Nr. 175446) 

Skøytestativ str. 2 – 60 cm. 

8802 
(HMS Nr. 192104) 

Skøytestativ str. 3 – 70 cm. 

8803 
(HMS Nr. 211427) 

Skøytestativ str. 4 – 80 cm. 

8804 
 

Skøytestativ str. 5 – 95 cm. 

 
Kan også leveres med hengesete og ledsagerhåndtak. 
  

 

AL-trac as vil alltid bestrebe seg på å finne de beste løsningene for den enkelte. Ingen oppgave for liten, ingen for 
stor. Vi vet at ingen mennesker er like og alle har forskjellige behov. Vi prøver etter beste evne å tilfredsstille begge 

disse aspekter. 
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Målskjema skilator 
Navn bruker:  

Mail:  

Mobil:  
SKILATORER 
Sett 
kryss: Varenr. / HMS Nr.: Beskrivelse 
 6500 / (HMS Nr. 242500) Skilator BARN.  

Høyde fra 40 cm. – 62 cm.  
Bredde fra 25 sm. – 36 cm. 
X høyde ved lengre håndtak.  
Vekt uten ski 2,4 kg.  
Med ski ca. 2,8 kg. avhengig av skitypen.  

 6501 / (HMS Nr. 108590) Skilator ung/voksen. 
 
Høyde fra 65 cm. – 100 cm.  
Bredde fra 38 sm. – 62 cm. 
Vekt uten ski 2,4 kg.  
Med ski ca. 3,2 kg. avhengig av skitypen. 

 6502/ (HMS Nr.) Aktiv skilator med støtte. Skilator med underarmsstøtte, håndtak og 
"hengebukse". 
 
 
 
 
 
 
 

 6503/ (HMS Nr.) Aktiv Skilator pulkdrag med drag og seler.  
 6504/ (HMS Nr.) Skilator med snowblades. 

 
 
 
 
 
 

 6505/ (HMS Nr.) Aktiv Skilator "Stabil". 
 
Skilator med skrittstøtte, bryststøtte og  
Regulerbare håndtak.  
 
 
 

 6505-DRAG/ (HMS Nr.) Pulkdrag og sele for skilator "stabil".  
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Sett 
kryss: 

Varenr. / HMS Nr.: Beskrivelse: Skilator fast høyde med snowblades 

 6501 / (HMS Nr.) 
6502 / (HMS Nr.) 
6503 / (HMS Nr.) 
6504 / (HMS Nr.) 
6505 / (HMS Nr.) 
8810 / (HMS Nr.) 
6507 / (HMS Nr.) 

Skilator str 1-50 cm 
Skilator str 2-60 cm 
Skilator str 3-70 cm 
Skilator str 4-80 cm 
Skilator str 5-95 cm 
Hengebukse 
Pulkdrag med sele 

Eventuelle tilpasninger, anmerkninger eller mål: 
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Målskjema skøytestativ 
Navn bruker:  

Mail:  

Mobil:  

 

Alle målskjema er å finne på våre hjemmesider:  
www.al-trac.no  

 

SKØYTESTATIV 
Sett 
kryss: 

Varenr. / HMS Nr.: Beskrivelse: 

 8800 / (HMS Nr. 252468) Skøytestativ str. 1. Høyde = 50 cm.  
 

 8801 / (HMS Nr. 175446) 
 

Skøytestativ str. 2. Høyde = 60 cm. 

 8802 / (HMS Nr. 192104) 
 

Skøytestativ str. 3. Høyde = 70 cm. 

 8803 / (HMS Nr. 193826) 
 

Skøytestativ str. 4. Høyde = 80 cm. 

 8804 / (HMS Nr. 239509) 
 

Skøytestativ str. 5. Høyde = 95 cm. 

 8805 / (HMS Nr. 247587) Skøytestativ med "hengesete". Brukes for de som ikke kan stå, eller trenger 
avlastning fra tid til annen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuelle tilpasninger, anmerkninger eller mål: 
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Carbonpulk 
AL-trac as bygger egne lettvekt karbonpulker og tilpasser disse til ethvert behov.  

 

Aktiv karbonpulker med 3 forskjellige 
seteløsninger.  
 
Artikkel nr.: 

610 
(HMS Nr. 161627) 

Pulk med putesett 

611 
(HMS Nr. 161627) 

Pulk med aktivsete 

612 
(HMS Nr. 161627) 

Pulk med Fjellpulken 
seterygg 

 
Se den helt spesielle sporstyringen lengre nede.  
For tyngre bruker anbefaler vi at pulken blir levert 
med meier/ski. På denne måten blir pulken lettere 
å trekke.  

 
 

 
Artikkel nr.: 

612-MEIER 
(HMS Nr. 176371) 

Ski/meier 

 
Anbefales for tyngre brukere så pulken blir lettere 
å trekke. 

 

 
Artikkel nr.: 

613 
(HMS Nr. 176372) 

Sporstyring 

 
Ved å bruke sporstyringsenheten i oppkjørte 
løyper slipper man at en av meiene kommer ned i 
sporet og at pulken blir gående på skjeve.  
 
Der det ikke er preparerte spor, fjernes enheten 
med et enkelt grep og legges ned i pulken. Vekt ca. 
800 gram.  
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 Aktiv karbonpulker kan også leveres med 
ledsager/skyvebøyle.  
 
Artikkel nr.: 

580 
(HMS Nr. 176372) 

Ledsager/skyvebøyle 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Artikkel nr.: 

584 
(HMS Nr. 195192) 

Hundedrag modell 
Fjellpulken 

 

 

Gjør hele pulken om til en skiboks. På denne måten 
får du med deg mer.  
 
Artikkel nr.: 

610-LOKK Pultlokk for å gjøre pulken om 
til en takboks.  

 

  

Figur 2 - Illustrasjonsbilde 
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Aktivsete for Carbonpulk 
Våre nye Aktivseter kommer standard med sideputer for å kunne variere størrelsen. Ryggene leveres på mål med 
tillegg i prisen 

 

 
 
 

 
 
 

 
Artikkel nr.: 

520-0 Setebredde 24 
520-1 
(HMS Nr. 157691) 

Setebredde 28, rygg 40 

520-2 Setebredde 32, rygg 40 
520-3 
(HMS Nr. 158330) 

Setebredde 36, rygg 40 

520-4 
(HMS Nr. 195363) 

Setebredde 42, rygg 40 

520-X-4 Setebredde 38, rygg 70 
520-X-5 Setebredde 45, rygg 70 

 

 

 

Figur 3 - AL-trac(R) Snøhetta 

 

 

Det gjøres oppmerksom på avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres.   
Alle våre produkter er nemlig håndlaget i Norge og ingen er like. 
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Målskjema Carbonpulk 

                                         

Navn bruker:  

Mail:  

Mobil:  
Sett 
kryss: Varenr. / HMS Nr. Beskrivelse 
 610 / (HMS Nr. 140661) Carbonpulk komplett m/putesett i sete og rygg, vindskjerm og pulkdrag 
 611 / (HMS Nr. 140661) Carbonpulk komplett med Aktivsete etter setebredde og behov 
 612 / (HMS Nr. 161627) Carbonpulk komplett med fjellpulken rygg 
 610-LOKK / (HMS Nr.) Lokk til Carbonpulk slik at den kan benyttes som tak boks på bil 
 612-MEIER /(HMS Nr. 176371) Meier til Carbonpulk 
 613 / (HMS Nr. 176372) Sporstyring til bruk med meier 
 665 / (HMS Nr. 176370) Setepute skrå 
Tilleggsutstyr 
 584 / (HMS Nr. 195192) Hundedrag 1 hund 
 601 / (HMS Nr. 141919) Hunddrag 2 hunder 
 640 / (HMS Nr.) Ekstern bakbrems 
 580 / (HMS Nr. 69457) Skyvebøyle 
 97312 / (HMS Nr. 166551) Ståbrett som comforkjelke med feste 
 97313 / (HMS Nr. 158976) Støtteski for ikke å velte 
 525 / (HMS Nr. 57118) Tilt i aktivsete 
 9706 / (HMS Nr. 139413) Elastisk tau til sikring i nedoverbakke 
 9707 / (HMS Nr.) Spesialbelte med krok 
Belter og nakkestøtter 
 532 / (HMS Nr. 134666) Nakkestøtte liten 
 548 / (HMS Nr. 200756) Brystbelte 
 541 / (HMS Nr. 57106) Hoftebelt 
 661 / (HMS Nr. 134667) Polstret skrittsele 
Varmeposer 
 9600 / (HMS Nr. 17651) Spesial dunpose str 1 kroppshøyde > 120 cm (l/b/h = 70/40/20) 
 9601 / (HMS Nr. 139414) Spesial dunpose str 2 kroppshøyde > 145 cm (l/b/h = 90/40/25) 
 9602 / (HMS Nr. 139342) Spesial dunpose str 3 kroppshøyde>  170 cm (l/b/h = 105/50/30) 
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Andre kataloger 
AL-trac as fører og bygger et stort utvalg produkter. Deriblant vår nye produktserie AL-trac® multivogner. En serie 
vogner for å komme seg ut i skog og mark. Vinterproduktene vår beskrives i denne katalogen. Vi fører også et bredt 
spekter spesialsykler.  

For å finne absolutt siste versjon av katalogene våre, anbefales du å besøke våre hjemmesider: 

www.al-trac.no  
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