Kvalitet som ger full
komfort till dina händer

Drivringar
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DR IVR I N G A R

Oändlig
perfektion

DRI V R IN G A R
M AT E R I A L

V I K T I G A L L M Ä N I N F O R M AT I O N

Titan
För snart 25 år sedan startade
Decon med att tillverka drivringar
i liten skala.
Verksamheten växte och i början av
år 2000 tillverkade vi ca 1500 drivringar varje dag. Idag tillverkar vi
ca 20 tusen drivringar varje år med
focus på användaren.

Yd

Tillverkas i två olika dimensioner 19 x 0,9 mm och
16 x 0,9 i kvalitégrad 2 som standard. Titan drivringar
används främst till aktiva åkare som eftersträvar extrem
hållfasthet i kombination med låg vikt.
Rekommenderas till alla typer aktivstolar/idrottsstolar.

Standard
rund profil

Ytterdiameter på drivringen är inte Monteringsmått.

A

Monteringsmått drivring med vinklade öron.

Friktion s
Tillverkas i specialprofil som är gjord av aluminium
profilmått 17 x 19 x 1,4 mm kvalité 6063. Profilen
utrustas med en gummiprofil på ovansidan av drivringen.
Genom denna kombination uppnår man två drivringar i
en; friktion (gummiprofil) till framdrivning och sidan på
drivringen vid bromsning. Rekommenderas till aktivåkare
som behöver mer friktion för att uppnå fart och ändå
kunna bromsa utan att bränna fingrarna.

Friktion S
profil

B

Monteringsmått raka öron.

C
15°

Monteringsmått popnuts med 15 graders lutning observera standard distans 20 mm.

Polymer kompakt
Tillverkas i aluminium rör 19 x 1,4 mm kvalité 6063.
Efter tillverkning behandlas ringen med en typ av plast
som känns mycket behaglig. Denna har mycket friktion
och är skön att hålla i och upplevs som varm. OBS! vid
kraftig bromsning kan det upplevas som man bränner sig.
Denna typ av drivring tillverkas i ergonomiskt utförande,
se profilbild vid sidan om texten (platt profil).
Rekommenderas till användare som har nedsatt styrka i
händerna.

Standard
rund profil

platt profil

A

Monteringsmått raka popnuts måttet är alltid c/c i mutter hållet.

Poly gele
Tillverkas i aluminium 19 x 1,4 mm kvalité 6063. Efter
tillverkning behandlas drivringen med en typ av plast
som är mjukare än kompaktmodellen, med hög
friktion. Denna typ av drivring tillverkas i ergonomiskt
utförande, se profilbild vid sidan av texten (platt profil).
Rekommenderas till användare som har nedsatt styrka
i händerna.

Standard
rund profil

platt profil

Max grepp
Tillverkas i aluminium 12 x 1 mm rör kvalité 6063.
Efter tillverkningen vulkas gummi runt om drivringen.
Denna är mycket mjuk och har extremt hög friktion.
Rekommenderas till användare som har mycket
nedsatt styrka.

Standard
rund profil

Välkommen att kontakta oss
på telefon 0345 - 408 80
eller info@decon.se
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DR IVR I N G A R

DRI V R IN G A R
OÄNDLIG PERFEKTION

B E S TÄ L L N I N G S M A L L Ö R O N O C H P O P N U T S
1. VÄLJ MATERIAL

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Titan - 16 mm
Titan - 19 mm
Friktion S
Polymer Kompakt - rund
Polymer Kompakt - platt
Poly Gele - rund
Poly Gele - platt
Max Grepp

Standard
rund profil

Friktion S
profil

platt profil

2. ANTAL ÖRON ELLER POPNUTS

Popnuts

Öron

Ringsystemet för montering av en drivring varierar beroende på märke
och typ av rullstol. I allmänhet ﬁnns det två olika metoder för montering:
Öron eller Popnuts. Inom varje grupp kan du välja mellan rakt eller vinklat
utförande (se tabell).
Under de senaste 25 åren, har vi producerat mer än 1 000 000 drivringar.
Våra medarbetare producerar idag fortfarande det mesta för hand. Detta
personliga engagemang och precisionsarbete blir ett hantverk som är unikt på
marknaden.
Om du har ett mer personligt önskemål om mått och design, är det inget
problem. Vi tillverkar ringar i alla storlekar och utföranden.

Yd
3. YTTERDIAMETER

4. INFÄSTNINGSMÅTT
Enbart 1 typ är möjlig. Vid val av vinklade öron så finns två olika typer vinklat öra,
infästnings mått +18mm alternativt 32mm = centrum mått drivring.
ÖRON

POPNUTS

A
VINKLAD

För Decon är en drivring inte bara en ring gjord av metall. För oss är det en
högteknologisk produkt som är anslutningselementet mellan människor
och rörelsen. Från att ha varit en massproducent av drivringar i många olika
material, har vi idag valt att fokusera på drivringar som tillför något extra till
våra användare. Såsom Titan och olika typer av friktionsdrivringar .

C

På sidan, till vänster om denna text, ﬁnns en beställningsmall som lotsar dig
enkelt och effektivt genom beställningsprocessen. Du kan använda denna
mall för både förfrågningar och beställningar. Mallen ﬁnns även på vår
hemsida.

För att bedöma komfort och kvalitet på våra drivringar, har vi tagit fram en
drivringsdemo, där alla våra sorter är representerade.
Vi förstår bättre än någon annan hur komplicerat det kan vara att komma
fram till rätt drivring. Tveka därför inte att ringa oss med alla frågor du har.
Vi hjälper dig gärna!

HAR DU FRÅGOR ELLER
V I L L B E S TÄ L L A?
0345-408 80 – Vi hjälper dig gärna!

Checklista
för att beställa
⃝ Välj material
⃝ Välj mellan öron eller popnuts
⃝ Välj mellan rak eller vinklad
⃝ Bestämma ytterdiameter
⃝ Bestämma monteringsmått
⃝ Fyll i beställningsmall
(finns även på www.decon.se
under drivringar)
⃝ Maila eller faxa till Decon på
0345-40895

15°

⃝ Kontrollera orderbekräftelse

B
RAK

A

5. SKICKA FORMULÄRET TILL DECON (MAIL ELLER FAX)
Polymer Kompakt drivring med raka öron
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