
Carrot 3
Autosæde til børn
Autosædet Carrot 3 er et meget 
behageligt sæde til børn og unge fra 
omkring to år.

Specielle fordele ved dette sæde er:

Sædeskal

Sædeskallen har mange fordele på 
en meget attraktiv facon. Carrot 3 
yder  lateral støtte til børn med nedsat 
muskelkontrol i hoved, bryst, hofte 
og den øverste del af benet. 5-
punktsselen med den brede brystpude 
giver mulighed for yderligere 
positionering. En overkropsstøtte og 
en abduktionskile kan give yder-
ligere støtte. De små grå støttepuder 
kan anvendes overalt på sædet, fordi 
de kan fastgøres med velcro til alle dele 
af sædets polstring.

Fleksibel vækst med barnet

Mens barnet vokser, kan sædets dybde 
og højden på ryglænet øges markant 
op til en højde på 160 cm. Mindre børn 
kan hvile deres underben og fødder på 
den medfølgende pude. En højde-
justerbar fodstøtte kan tilføjes for 
yderligere støtte efter behov. Der er ikke 
noget sammenligneligt sæde, som har 
samme store fleksibilitet i forhold til at 
vokse med barnet.

Letvægtssæde

Carrot 3 vejer kun 8 kg, hvilket er  
en stor fordel, eftersom autosæder ofte 
flyttes fra en bil til en anden, eller til et 
understel for kørsel.
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Tekniske data:

Sædedybde: 250-410 mm • Ryghøjde: 520-770 mm • Fodstøttehøjde: 250-460 mm       
Vægt autosæde: ca. 8 kg • Brugervægt: ca. 10-50 kg

Carrot 3 er testet iht. ECE R44/04 og er godkendt til Klasse II og III (15-36 kg). 
Denne standard omhandler ikke børn med en vægt på over 36 kg. Men Carrot 3 er 
produceret til personer med nedsat funktionsdygtighed op til 50 kg, og den er testet 
med en dummy på 49 kg. Svarende til standarden er den ligeledes testet med en 
dummy på 10 kg, fordi den kan anvendes til børn med en vægt på under 15 kg. I 
Tyskland og andre europæiske lande er det tilladt at anvende Carrot til kropsvægte 
fra 10 til 15 kg og 36 til 50 kg, hvis der foreligger en lægeattest på, at personen 
må anvende Carrot autostolen udenfor vægtområdet på 15 til 36 kg.

Basissæde

Large Small
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Støttebord

Sikkerhedsspænde

Sædeforlænger med stang S
50 mm

Justering af sædevinkel

Fodstøtte S, M, L

Sædeforlænger 

50 + 100 mm

Med sadelknap og overkrops-
støtte

Med Multiroller

Ryglænsforlænger
50 + 100 mm

Vækst i moduler

Sæt S 

Mål i mm

Voksemoduler:

Sædeforlænger med stang L

Flere muligheder

+ =

Skulderbeskyttelse 
vingesæt (150 mm) 

Sæt L 
(her med 50 mm sædeforlænger med 
stang S)



Basissæt
•   Sæde og 100 mm højdejusterbar ryg
• Yderligere puder til sæde og ryg
• To ekstra overkropsspuder
• Alle puder kan fastgøres på betrækket med 

velcro
• Fempunktssele med quick-releasespænde
• Polstret brystskjold
• Integrerede armlæn
• Seleguide (højre og venstre)
• Betrækkan skiftes og vaskes
• Hovedstøttens dybde er justerbar
• Sædedybde justerbar 35 mm

Farver
• blå
• sort
• rød

Tilbehør
• Sædeforlænger med stang L
• Sædeforlænger med stang S, 50 mm
• Sædeforlænger 50 mm
• Sædeforlænger 100 mm
• Pude til justering af sædevinkel
•  Fodstøtte, tre størrelser (S, M, L)

højdejusterbar, velcrojustering til underben
og fødder

• Støttebord
•  Luftpude af spacermateriale til at reducere

svedafsondring
•  Hoftesele
• Abduktionskile
• Overkropsstøtter
• ISO-Base (Isofix-tilslutning)
• ISO-Turn, (drejeskive med Isofix-tilslutning)
• Ryglænsforlænger 50 mm
• Ryglænsforlænger 100 mm
•  Forstærket spænde fra 40 Nm (standard) til

80 Nm)
• Sikkerhedsspænde

Iht. ECE-044 04 af Kraftfahrtbundesamt, Nr. 
04301283, 15-36 kg. Testet med såvel 10 og 49 
kg dummy.
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Med sædeforlænger med stang L
Reel sædedybde: 450 mm

Basissæde med grå puder
Reel sædedybde 250 mm

Med sædeforlænger med stang S og 
50 mm ryglænsforlænger
Reel sædedybde: 305 mm

Med sædeforlængere med stang S,
50 mm sædeforlænger og 100 mm 
ryglænsforlænger
Reel sædedybde: 360 mm

35 mm justering af sædedybde uden grå 
pude
Reel sædedybde: 300 mm

Med sædeforlænger med stang S
Reel sædedybde: 355 mm

Med sædeforlænger med stang S og 50 
mm ryglænsforlænger 
Reel sædedybde: 355 mm

Med sædeforlænger med stang S, 50 mm 
sædeforlænger og 100 mm 
ryglænsforlænger
Reel sædedybde: 410 mm 

Når barnet vokser – så vokser Carrot også
Eksempler på konfigurationer:

Sæt S 
(uden vingesæt til skulderbeskyttelse)

Sæt L 
(med vingesæt til skulderbeskyttelse)

Typegodkendelse



■ ISO-Base til forankring mellem
autosædet og køretøjet

■ ISO-Turn, som ydermere har 
drejeskive.

Begge er anbefalede og testede til personer 
med en kropsvægt op til 50 kg.

Fakta

• ISO-Base: LxBxH: 41,7x30,5x8,2 cm

• ISO-Turn:   LxBxH:50,5x40,0x48,0 cm,
8 kg, piedestal: 35,0-41,0 cm

ISO-Turn kan anvendes på venstre eller 
højre side. Specificer venligst ved bestilling.
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Fodstøtte monteret på Carrot

Fodstøtte monteret under ISO-Turn

ISO-Base
Forbinder autosædets stålrammer med køretøjets ISOFIX-håndtag. Den gule plade, 
som ses på billederne nedenfor, kompenserer for, at køretøjets sæde trykkes ned.

ISO-Turn
gør det muligt at dreje Carrot og brugeren (90 eller 105 graders fastgørelse). Dette er 
meget anvendeligt, hvis passagerens størrelse og vægt gør det svært at løfte passageren 
ind i bilen. Ydermere forbliver rygtiltet tilpasningsdygtigt, fordi ryggen fastholdes af a 
bail. En søjle giver yderligere stabilitet, hvilket støtter drejeskiven på køretøjets gulv.

ISO-Base og ISO-Turn
til Carrot 
Hvordan sikrer jeg bedst mit 
barn i bilen?
Mange forældre stiller sig selv 
dette spørgsmål. Et solidt, 
standardtestet autosæde med høj 
lateral støtte er én mulighed. Men 
støtten og styrken i tilfælde af en 
ulykke øges markant med  ISOFIX.

Hvad er ISOFIX?
ISOFIX er en international standard 
til sikker forankring af autostolen  i 
køretøjet. På siderne af Carrot 
autosædet er  der stålkroge, som 
haspes i køretøjets standardiserede   
stålbeslag. Mange bilproducenter 
leverer ISOFIX-forankring i flere år 
uden ekstrapris. Køretøjer, som ikke 
er udstyrede med ISOFIX-systemet, 
kan ofte opgraderes, fordi systemet 
allerede er fastgjort. Crashtests 
beviser, at støtteeffekten er markant 
forbedret med ISOFIX-forankring.

RehaNorm Bingen GmbH har to 
ISOFIX-muligheder til Carrot:




