
     NYHETSBREV 
                                                                       Nr. 1 / September 2018 

AKTIV HJELPEMIDLER A/S LANSERER                   . 

Aktiv Hjelpemidler A/S lanserer nå i september 2018 et nytt merkenavn kalt 

Al-Trac. Dette omfatter produkter både for sommer og vinter.  

Navnet Al-Trac kan henspille på så mye.  Alt, alternativ, alle, spor, sti, 

fremdrift (traction), eller rett og slett alle muligheter! Al-Trac konseptet er 

utviklet over mange år, og har åpnet dører for mange handicappede som 

elsker å være ute. Blant annet i serien «Ingen Grenser» fra NRK. 

                      omfatter enn så lenge disse produktene: 

Al-Trac Summer:  

- A3 - Al-Trac Besseggen. En multifunksjonsvogn med offroad hjul, 

ledsagerbøyle og teleskopisk trekkdrag. 

- C3 - Al-Trac Glittertind. En multifunksjonsvogn med fatbikehjul, 

ledsagerbøyle og teleskopisk trekkdrag.  

- E3 – Al-Trac Glittertind HD. Multifunksjonsvogn som C3 med kraftigere 

rør for belastning opp til 180 kg.  

- M2- Al-Trac Galdhøpiggen. En multifunksjonsvogn med fatbikehjul, 

ledsagerbøyle, teleskopisk trekkdrag og elektrisk hjelpemotor. 

- M3- Al-Trac Galdhøpiggen HD. Multifunksjonsvogn som M2 med 

kraftigere rør for belastning opp til 180 kg.  

- A4 - Al-Trac Fjellgeita. Et tillegg til multifunksjonsvognen som gjør at 

man kan ta seg frem på smale stier etter å ha tatt av hovedhjulene. 

- L1 - Al-Trac Runner. En multifunksjonsvogn formet som en løpevogn 

med rasinghjul og ledsagerbøyle.  

- SY-1 - Al-Trac Hanger. En sykkelvogn bygget på multifunksjonsvognen 

for å henge etter en helt vanlig sykkel.  

- I1 - Al-Trac Bergen. Innbygningssett for vær og vind. Sammenleggbart. 

 

 «De har alle ulike funksjonshemminger, 

men deler et brennende ønske om å vise at 

vilje, evner og pågangsmot har ingen 

grenser» 
 – Fra serien «Ingen Grenser - NRK» hvor Aktiv Hjelpemidler A/S 

leverte flere av vognene som ble brukt på turen.  

 

Al-Trac Winter: 

- A1 - Al-Trac Snøhetta. En multifunksjonskjelke med et utall 

konfigurasjoner. Ski, skøyter eller annet etter ønske.  

A1 er basismodellen i Al-Trac systemet som alt annet kan bygges på.  

AKTIV 
HJELPEMIDLER A/S 

Aktiv Hjelpemidler A/S ble 

stiftet i 1999 av Geirr Scheen. 

Tidligere utdannet sykepleier 

med et sterk ønske om at det 

å være handicappet ikke 

skulle være en hindring for å 

leve et godt liv.  

Det hele startet med 

«hjulkapsler» til rullestolhjul 

for barn og ungdom. Hva er 

vel «kulere» enn å ha 

flammelakkering på hjulen?  

Deretter utviklet det seg bare. 

Multifunksjonsvogner, pulker, 

snøbrett, sit-ski og 

sykkelvogner for å nevne 

noen. Det fantes ikke grenser 

for hva som kunne tilpasses 

eller bygges. 

I dag bygger vi det meste for 

de fleste.  

 

 



NÅR DU ØNSKER NOE MER 

Al-Trac er begynnelsen på noe nytt. Noe nytt for alle frilufts elskende 

handicappede og andre med begrenset førlighet. Med Al-Trac serien har alle 

mulighet til å oppleve et liv utendørs, at man kan gjenoppta tur i skog og 

mark etter en ulykke, eller at pårørende igjen kan ta med seg sine ut i skog 

og mark. Det finnes altså INGEN GRENSER! 

MÅ DU VIRKELIG? 

Selv om våre produkter har ambisiøse navn som Besseggen og Glittertind 

eller Galdhøpiggen, så betyr det ikke at du, som handicappet eller 

funksjonshemmet, bør bevise noe for deg selv eller andre bare fordi du har 

en multifunksjonsvogn med flotte navn og store forventninger.  

Det viktigste er at du og eller dine faktisk kan fortsette med et utendørsliv 

som du kanskje aldri har opplevd eller nå kanskje har mistet.  

Det er her Aktiv Hjelpemidler A/S kommer inn og gir en ny livskvalitet. En 

livskvalitet som er alle forunt.  

 

INGEN GRENSER – BARE MULIGHETER 

 

 

 
Al-Trac Glittertind 
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