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Behandlings-
bänkar
BÄRBARA

Myrängsvägen 8 · 891 50 Örnsköldsvik
Tel 0660-842 51 · Fax 0660-180 00
E-post: info@tarsus.se · www.tarsus.se

LÄTTA Bänkarnas ram är av vitlackerad alumi-
nium.

STABILA Konstruktionen med kraftiga rör-
dimensioner och längsgående stag gör bänk-
arna mycket stabila. Låsringarna ökar säker-
heten ytterligare.

SLITSTARKA OCH PÅLITLIGA Vi får regel-
bundet höra om bänkar från vårt första till-
verkningsår, 1989, som fortfarande är både i 
god form och i bruk. Våra bänkar används av 
tiotusentals terapeuter världen över, alltifrån 
hemmamassörer till landslagens terapeuter.

SMIDIGA Bänkarna är mycket enkla att fälla 
upp och ihop. 

ANVÄNDARVÄNLIGA Bänkarna har endast 
två benpar, vilket ger terapeuten fritt utrymme 
för sina ben under bänken vid behandling. 
Höjden är reglerbar för att möjliggöra rätt 
arbetsställning. Enkelt reglerbara funktioner.

FLEXIBILITET Möjlighet finns att komplettera 
bänken med ett antal tillbehör och, inte minst, 
Tarsus unika elektriskt eller hydrauliskt regler-
bara underrede, som ursprungligen togs fram 
på önskemål av fotbollslandslagets terapeuter 
vid VM -94, laget som grävde guld i USA.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsförändringar

Återförsäljare

Personalen på tarsus

I din hand håller du en broschyr som visar en del 

av Tarsus produktsortiment. Låt oss få ge dig några 

nyckelord när det gäller våra bärbara bänkar...

Några ord om 
oss på Tarsus
KVALITET är ett honnörsord för oss som vi 
vill ska genomsyra hela företaget. Vår ambi-
tion är att du ska känna av detta från din 
första kontakt med oss och framåt.

SERVICEINRIKTADE Ringer du till oss med 
förfrågningar och önskemål så gör vi allt för 
att lösa det.

UTVECKLING På Tarsus finns både sjuk-
gymnast och massörer, som tillsammans 
med ledande skolor och terapeuter ut-
vecklar produkterna.

I VÅRT SORTIMENT finns även våra 
Fysiobänkar (stationära elektriskt eller hydrau-
liskt höj- och sänkbara bänkar), bordsmas-
sageset, sadelstolar, anatomiplanscher mm. 
Kontakta oss gärna så skickar vi dig mer infor-
mation om dessa produkter.

Välkommen till vår värld av behandlings-
bänkar!

Benkudde ”halvcylinder”. Längd: 45/55 
cm. Höjd: 10 cm. Bredd: 21 cm.

Nackkudde med resårband. 38x25 cm 
LxB, 10/6 cm hög.

Justerbara armstöd höj-, sänk- och 
vridbara (huvudstöd ingår ej). 
Dynor: 40x15 cm.

Benkudde ”limpa”. Längd: 45/60 cm.
Höjd: 14 cm. Bredd: 18 cm.

Mjuk ansiktskudde till modell MA:s 
ansiktshål.

Sidostöd, par. Breddar bänken med ca 
10 cm/sida.

Huvudstöd, inkl kudde och armvagga. 
Ställbart, infällbart vid transport av 
bänk. Ingår i TE, passar även MA/ZON.

Förlängare till modell LÄTT.

Väska med handtag, axelrem och för-
varingsficka. Passar MA/TE/ZON. Finns 
för bredderna 45–60.

Tarsus säljer även bänkpapper och 
massageoljor.

Benkudde ”cylinder”. Längd: 45/55 cm.
Diameter: 21 cm.

Tillbehör



HYDRAULISKT ELLER ELEKTRISKT REGLERBART
• har stativ av aluminium.

• är justerbara i höjd 60-80 cm (LÄTT: 50–60 cm). MA, TE och ZON finns även i höjderna 70-90 cm mot pristillägg.

• har 10 års garanti på stativet (övriga detaljer 2 år). Gäller vid normalt användande.

• är lätta, MA och TE väger ca 13 kg, ZON ca 15 kg (gäller 55 cm bredd), LÄTT väger bara ca 9 kg!

• har dynor klädda i konstläder med 4 cm stoppning (ZON 6 cm). Flertalet färgmöjligheter.

Modell ZON med det uppfällbara rygg-
stödet tillför ytterligare en dimension för tera-
peuten. Det mycket stabila ryggstödet regleras 
i sju steg, 0–48°. ZON kan kompletteras med 
samtliga tillbehör.

Bredd: 60 cm.
Längd: 190 cm (95 cm ihopvikt).  
Ryggstöd: 65 cm.

Modell LÄTT är en ultraportabel manipulations-
bänk för dig som kräver maximal mobilitet. 
Främst för naprapater och kiropraktorer.
   Extremt låg vikt, ca 9 kg, och komprimerade 
mått gör den idealisk för dig som oftast är på 
resande fot. Samma stabila huvudstöd som på 
modell TE för maximal säkerhet ingår, liksom 
väska med ryggsäcksremmar och sidostöd.
Stadig, inget stabiliseringsstag eller vajrar behövs.
Standardfärg på chassit är svart.

Bredd: 50 cm.
Längd: 160 cm (65 cm ihopvikt)
Höjd: 50-60 cm

Tillval: Förlängare +20 cm

Modell TE har ett infällbart huvudstöd som ej behöver 
monteras av vid transport. Huvudstödet är steglöst justerbart 
i vinkel. Den formbara kudden är flyttbar längs huvudstödet 
och det underliggande armstödet är reglerbart i höjd. Detta 
möjliggör flertalet inställningsmöjligheter för terapeuten och 
ger patienten en mycket skön liggkomfort. Modell TE kan, 
liksom MA, kompletteras med samtliga tillbehör.

Bredd: 45, 50, 55, 60 och 70 cm.
Längd: 190 cm inkl. huvudstödet (80 cm ihopvikt).

Modell MA har ett ansiktshål direkt i bänkens liggplan. 
MA kan kompletteras med samtliga tillbehör.

Bredder: 45, 50, 55, 60 och 70 cm.
Längd: 190 cm (95 cm ihopvikt).

Nu kan vi även erbjuda 
svartlackat chassi på 
våra Tarsusbänkar!

Stativ
Helsvetsat pulverlackerat stålrörs-
stativ.

Längd
135 cm (142 cm inkl hjulpar).

Bredd
42,5 cm på toppen.
61,5 cm mellan baspelarna.
65 cm mellan fotpedalerna på den 
hydrauliska modellens bredaste 
ställe.

Höjd
Utan bänk ca 45–81 cm. Med bänk 
ca 55–91 cm.

Vikt
Ca 33 kg.

Garanti
10 år på stativet, övrigt 2 år. 
Gäller vid normalt användande.

Hjul
Ett hjulpar för förflyttning ingår. 
Låsbara hjul och centrallåsta hjul 
finns som tillval.

Artikel nr
HYD-00-123 Hydrauliskt
EL-00-123 Elektriskt

Tillval
010-0003 Pappersrullhållare
010-0007 Centrallåsta hjul 
010-0008 Separat låsbara hjul

När svenska fotbollslandslaget behövde en lösning som 
kombinerade stabiliteten och kvaliteten hos Tarsus bärbara 
bänk, med den smidighet man får med hydraulisk och elek-
trisk höjning, tog vi fram vårt underrede.
   Kombinationen Tarsus bärbara bänk och vårt för markna-
den helt unika underrede ger massören två bänkar i en: den 
bärbara och den stationära. 
   Samma bärbara bänk som man använder ”ute i fält”, 
monteras med enkla handgrepp på det underrede man har 
hemma, och förvandlar den bärbara bänken till en solid, 
stationär bänk.
   Justeringen av höjden sker hydrauliskt eller elektriskt, 
beroende på vilken modell man väljer.
   Underredet kan anpassas till alla MA,TE och ZON, oavsett 
bredd, modell och tillverkningsår.
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Våra bärbara bänkar... Underrede
FÄRGER


