
ISRINGHAUSEN 

 

 
FØRERSTOLE 

         

KONTORSTOL 

til professionelle brugere 

 



  



 

INDHOLD 

ISRI 6860/875 NTS2 Bus, lastbil 

ISRI 6860/875 NTS Lastbil 

ISRI 6860/875 NTS - SCANIA Lastbil 

ISRI 6860/875 NTS - MAN TGA/TGS/TGX Lastbil 

ISRI 6860/885 NTS Bus 

ISRI 6860/880 NTS Bus, lastbil 

ISRI 6860/870 NTS Bus, lastbil 

ISRI 6830 KA/880 NTS Entreprenørmaskiner 

ISRI 6500 KM/348 og KM/577 Entreprenørmaskiner 

ISRI 6000/516 PVC Truck, arbejdsmaskiner 

Sædeovertræk og skånebetræk  

Tilpasning af ISRI stole  

SEAT model Comfort Truck, arbejdsmaskiner 

SEAT model Standard Truck, arbejdsmaskiner 

ISRI 1000/517 kontorstol  
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Varenummer: 21.00.0051 

 

NTS2 - den nye generation 
 

 Højdejusteret 3-punktsele 

 Bedre siddekomfort 

 Flere indstillingsmuligheder 

 Bedre affjedring 

 Udviklet til chaufførvægt  
fra 50-150 kg 

 Fås også med højrebetjening 
(især praktisk til busser)  

 

Førerstol til busser og lastbiler 

 
ISRI

®
 6860/875 NTS2 
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Udstyr 

 Pneumatisk højdejustering; 
120 mm med memory funktion 

 Justerbart dobbeltleddet ryglæn 
med integreret nakkestøtte og 
justerbar skulderstøtte 

 Vinkeljustering af sædepude 

 Sædepude justerbar; 80 mm 
 Justerbar støddæmper 
 Justerbar sele; 60 mm 
 

 

 Integreret pneumatiksystem 
(IPS) som sikrer, at ryglænet 
passer til kroppen, justering af 
sidestøtte, lændestøtten kan 
tilpasses i 2 niveauer 

 Hurtigsænkningsventil 
 Glideskinner med dobbeltlåse 

 Elvarme i sædepude og ryglæn 
med termostat og kontakt 

 

 

Ekstraudstyr 
21.25.0044 Justerbart armlæn, venstre side, bredde 40 mm med PVC 
21.25.0045 Justerbart armlæn, højre side, bredde 40 mm med PVC 
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Førerstol til lastbiler 

 

ISRI® 6860/875 NTS 

 

Varenummer: 21.00.0052 

 

 

Integreret 3-punktsele 
 
Betjening i venstre side og 
front 
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Udstyr 

 Pneumatisk højdejustering; 
100 mm. med memory funktion 

 Justerbart dobbeltleddet ryglæn 
med integreret nakkestøtte og 
justerbar skulderstøtte 

 Vinkeljustering af sædepude 

 Sædepude justerbar; 50 mm. 
 Justerbar støddæmper 
 

 

 Integreret pneumatiksystem 
(IPS) som sikrer, at ryglænet 
passer til kroppen, justering af 
sidestøtte, lændestøtten kan 
tilpasses i 2 niveauer 

 Hurtigsænkningsventil 
 Glideskinner med dobbeltlåse 

 Elvarme i sædepude og ryglæn 
med termostat og kontakt 

 

 

Ekstraudstyr 
21.25.0042 Justerbart armlæn, venstre side, bredde 40 mm med PVC 
21.25.0043 Justerbart armlæn, højre side, bredde 40 mm med PVC 
21.25.0030 Justerbart armlæn, venstre side, bredde 80 mm med stof 
21.25.0031 Justerbart armlæn, højre side, bredde 80 mm med stof 

 

 

* Afhængig af køretøjstype 
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Top model luftaffjedret førerstol til 
SCANIA lastbiler 

 

ISRI® 6860/875 NTS 

 

 Keep cool også på langture: 
med klimat-kontrol fra ISRI 

 

Godkendt til montering 
i Scania model 

R, P, G og T fra 8/2003 

 

Varenummer: 21.00.0059 
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 ISRI® 6860/875 NTS 

 Indbygget klimat-kontrol garanterer 
den største komfort i al slags vejr. 
Chaufføren kan vælge mellem seks 
forskellige temperatur-niveauer for 
individuel tilpasning efter behov. 
Et elektronisk styret varme- og 
ventilationssystem tørrer, køler eller 
opvarmer sædet efter behov – 
for komfortabel og sikker kørsel. 

 

Udstyr 

 Pneumatisk højdejustering; 
100 mm. med memory funktion 

 Justerbart dobbeltleddet ryglæn 
med integreret nakkestøtte og 
justerbar skulderstøtte 

 Vinkeljustering af sædepude 

 Sædepude justerbar; 50 mm. 

 Højdejustering af toppunktet på 
den integrerede 3-punktssele 

 Justerbar støddæmper 
 

 

 Integreret pneumatiksystem 
(IPS) som sikrer, at ryglænet 
passer til kroppen, justering af 
sidestøtte, lændestøtten kan 
tilpasses i 2 niveauer 

 Indbygget plandæmper der kan 
frakobles 

 Hurtigsænkningsventil 
 Glideskinner med dobbeltlås 

 

Isri/Scania 6860/875 er klar til montering på Scania sokkel. 
Sædet er monteret med tilslutningsplade med kobling for trykluftslange og multistik, der er ledning 
med til signalet for advarselslampen ”fasten seatbelt”. 
Sædet er ikke egnet til modeller med selestrammer og airbag. 
Sædet er godkendt til omtalte Scania modeller af TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. 
Godkendelses nr. 85XS0343-00 test af sæde med indbygget sikkerhedssele. 

 

 

 

Ekstraudstyr 
Justerbare armlæn 40 mm. med PVC 
Justerbare armlæn 80 mm. med stof 

 

Luftkonditionering af sæde og ryglæn, 
2 stk. støjsvage blæsere sender en luftstrøm ud 
gennem polstringen i sæde og rygpude 

 

 

Betræk/el-varme 
 
Gummikokos 
 
 
Polsterskum 
 
 
 
 
Blæser 

 

 

Klimakontrolpanel 

 
Vippekontakt 
3 trin ventilation/varme 
 
 
Vippekontakt 
• Varme 
• Off 
• Ventilation 
 
Display 
• Ventilation 
• Varme 
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Førerstol til MAN lastbiler 
TGA - TGS - TGX 

 

ISRI® 6860/875 NTS 

 

Varenummer: 21.00.0068 

 

 

Integreret 3-punktsele 
med højdejustering 
 
Betjening i venstre side  
og front 
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Udstyr 

 Pneumatisk højdejustering; 
100 mm. med memory funktion 

 Justerbart dobbeltleddet ryglæn 
med integreret nakkestøtte og 
justerbar skulderstøtte 

 Vinkeljustering af sædepude 

 Sædepude justerbar; 50 mm. 
 Justerbar støddæmper 
 

 

 Integreret pneumatiksystem 
(IPS) som sikrer, at ryglænet 
passer til kroppen, justering af 
sidestøtte, lændestøtten kan 
tilpasses i 2 niveauer 

 Hurtigsænkningsventil 
 Glideskinner med dobbeltlåse 

 Integreret 3-punktssele med 
højdejustering 

 

Ekstraudstyr 
21.25.0042 Justerbart armlæn, venstre side, bredde 40 mm med PVC 
21.25.0043 Justerbart armlæn, højre side, bredde 40 mm med PVC 
21.25.0030 Justerbart armlæn, venstre side, bredde 80 mm med stof 
21.25.0031 Justerbart armlæn, højre side, bredde 80 mm med stof 

 

 

* Afhængig af køretøjstype 
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Varenummer: 21.00.0055 – u/drejeskive 
Varenummer: 21.00.0058 - m/drejeskive og 84 mm konsol  

 

 

Førerstol til busser 
 

ISRI® 6860/885 NTS 

 

 

Med drejeskive og 84 mm sokkel  
(også muligt med andre sokler) 
 
Betjening i højre side og front 
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Udstyr 

 Pneumatisk højdejustering; 
100 mm. med memory funktion 

 Justerbart dobbeltleddet ryglæn 
med integreret nakkestøtte og 
justerbar skulderstøtte 

 Vinkeljustering af sædepude 

 Sædepude justerbar; 50 mm. 
 Justerbar støddæmper 
 

 

 Integreret pneumatiksystem 
(IPS) som sikrer, at ryglænet 
passer til kroppen, justering af 
sidestøtte, lændestøtten kan 
tilpasses i 2 niveauer 

 Hurtigsænkningsventil 
 Glideskinner med dobbeltlåse 

 Elvarme i sædepude og ryglæn 
med termostat og kontakt 

 

 

Ekstraudstyr 
21.25.0042 Justerbart armlæn, venstre side, bredde 40 mm med PVC 
21.25.0043 Justerbart armlæn, højre side, bredde 40 mm med PVC 
21.25.0030 Justerbart armlæn, venstre side, bredde 80 mm med stof 
21.25.0031 Justerbart armlæn, højre side, bredde 80 mm med stof 
21.25.0255 Sokkel 117 mm 
21.25.0263 Sokkel 177 mm 

 

* Afhængig af køretøjstype 

ISRI® 6860/885 - 21.00.0055 
Betjening i højre side og front 
 
ISRI® 6860/885 - 21.00.0058 
Med drejeskive og sokkel 

Betjening i højre side og front 
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Førerstol til bus og lastbil 
 

ISRI 6860/880 NTS 
 

 Varenummer: 21.00.0062 

Universal luftaffjedret førerstol med 

den seneste generation NTS 

teknologi, som sikrer et væld af 

indstillingsmuligheder og gør de 

mange timer i førersædet til en 

behagelig oplevelse. 
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Udstyr 

• Pneumatisk højdejustering; 
100 mm med memory funktion 
 højdejustering i 8 trin 

• Justerbart ryglæn 

• Vinkeljustering af sædepude 

• Sædepude justerbar; 50 mm 
• Justerbar støddæmper 

• Hurtigsænkningsventil 
• 2-punktssele 
 

 

• Integreret pneumatiksystem 
(IPS) som sikrer, at ryglænet 
passer til kroppen, justering af 
sidestøtte, lændestøtten kan 
tilpasses i 2 niveauer 

• Glideskinner med dobbeltlåse 

• Elvarme i sædepude og ryglæn 
med termostat og kontakt 

• Integreret plandæmper 
 

 

Ekstraudstyr 
21.25.0042 Justerbart armlæn, venstre side, bredde 40 mm med PVC 
21.25.0043 Justerbart armlæn, højre side, bredde 40 mm med PVC 
21.25.0030 Justerbart armlæn, venstre side, bredde 80 mm med stof 
21.25.0031 Justerbart armlæn, højre side, bredde 80 mm med stof 
21.25.0106  Nakkestøtte 
20.95.0003  2-punktssele 

 

ISRI® 6860/880 - 21.00.0062 
Betjening i venstre side 
og front 
 
 
 
 
 
 

 

ISRI® 6860/885 

ISRI® 6860/875 

 

 

25
6 
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Førerstol til bus og lastbil 
 

ISRI 6860/870 NTS 
 

 

Varenummer: 21.00.0065 

Universal luftaffjedret førerstol med 

den seneste generation NTS 

teknologi, som sikrer et væld af 

indstillingsmuligheder og gør de 

mange timer i førersædet til en 

behagelig oplevelse. 

Med 3-punktssele. 



 Sadolinsvej 14 Tel. +45 87 22 52 22 seats@broendum.com 
 DK - 8600 Silkeborg Fax. +45 86 80 33 63 www.broendumseats.com 

 

 

 
Udstyr 

• Pneumatisk højdejustering; 
100 mm med memory funktion 
 højdejustering i 8 trin 

• Justerbart ryglæn 

• Vinkeljustering af sædepude 

• Sædepude justerbar; 50 mm 
• Justerbar støddæmper 

• Hurtigsænkningsventil 
• 3-punktssele 
 

 

• Integreret pneumatiksystem 
(IPS) som sikrer, at ryglænet 
passer til kroppen, justering af 
sidestøtte, lændestøtten kan 
tilpasses i 2 niveauer 

• Glideskinner med dobbeltlåse 

• Elvarme i sædepude og ryglæn 
med termostat og kontakt 

• Integreret plandæmper 
 

 

Ekstraudstyr 
21.25.0042 Justerbart armlæn, venstre side, bredde 40 mm med PVC 
21.25.0043 Justerbart armlæn, højre side, bredde 40 mm med PVC 
21.25.0030 Justerbart armlæn, venstre side, bredde 80 mm med stof 
21.25.0031 Justerbart armlæn, højre side, bredde 80 mm med stof 
21.25.0106 Nakkestøtte 
21.25.0190 3-punktssele, rød  

 

ISRI® 6860/870 - 21.00.0065 
Betjening i venstre side 
og front 
 
 
 
 
 
 

 

ISRI® 6860/885 

ISRI® 6860/875 

 

 

25
6 
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Stol til entreprenørmaskiner 

ISRI® 6830 KA/880 NTS 

Luftfjedret førerstol med 
indbygget kompressor, 
el-varme & klimatsystem 

 
 
 
 
 
 
 

 

En komfortabel førerstol i særklasse. 
Konstrueret i henhold til EN/ISO 7096:2000. 

 
Stolen er meget robust opbygget og har 
anatomisk formet sæde og rygpude, der 
kan justeres efter ønske. 
El-varme og klimatsystem med 3-trins 
ventilation i sædepude og ryglæn. 
Justerbar støddæmper, plandæmper og 
automatisk højdejustering med hukommelse. 

 
Disse faciliteter gør denne stol til den 
perfekte partner, når der stilles krav til 
den bedste arbejdspladsindretning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Varenummer: 21.04.0017 - 24V 
Varenummer: 21.04.0019 - 12V 

mailto:seats@broendum.com
http://www.broendumseats.com/
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ISRI® 6830 KA / 880 NTS 

Udstyr 
 Integreret kompressor 

 Fuldautomatisk vægtindstilling 
- indtil 150 kg 

 Højdejustering 70 mm 
i 5 trin med hukommelse 

 Fjedervandring +/- 40 mm 

 
 

 Vinkelindstilling af sædepude 

 Sædepude forskydelig, 50 mm 

 Justerbar, vertikal støddæmper 

 .Plandæmper, låsbar 

 Justerbar pneumatisk sidestøtte 
og lændestøtte i 2 niveauer 

 
 

 Ryglænsjustering i små trin 

 El-varme med termostat og 
afbryder. 

 Ventilation med 3-trins blæser 

 Slidstærkt, åndbart tekstilbetræk. 

 Leveres til 12 eller 24 volt 

 
 
 

 

Ekstraudstyr 

 Justerbare armlæn i kunstlæder eller stof  Kraftig 1- eller 2-vejs plandæmper 

 Justerbar nakkestøtte  2-punkts rullesele 

  Alarmkontakt i sædepude 

Luftkonditionering af sæde og ryglæn, 
2 stk. støjsvage blæsere sender en luftstrøm ud 
gennem polstringen i sæde og rygpude 

Betræk/el-varme 

Gummikokos 

Polsterskum 

Blæser 

mailto:seats@broendum.com
http://www.broendumseats.com/
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Stole til entreprenørmaskiner 

ISRI
®

 6500KM/348 

ISRI
®

 6500KM/577 

 

 

ISRI førerstol 6500KM/348 
 
Luftaffjedret, komfortabel og ekstrem robust 
førerstol med regulering på venstre side.  
Trinløs vægtjustering, max. 130 kg. 
Fjedervandring 100 mm.   
Glideskinner med dobbeltlås, vandring 180 mm. 
Vinkel- og højdeindstilling af sædepude, 65 mm. 
Justerbart ryglæn, i små trin, dobbelt låsesystem. 
Justerbar lændestøtte i 2 niveauer. 
Varme i sæde og ryg, med kontakt. 
Alarmkontakt i sædepude. 
2-punkts-sele. 
Integreret kompressor. 
12 eller 24 volt. 

Tilbehør: Armlæn, nakkestøtte, plandæmper, 
drejeskive. 
 

 

Varenummer: 21.04.0010 - 12V 
Varenummer: 21.04.0008 - 24V 

 

ISRI førerstol 6500KM/577 
 
Luftafjedret, komfortabel og robust førerstol med 
regulering i front.  
Trinløs vægtjustering, max. 130 kg. 
Fjedervandring 100 mm.   
Glideskinner med dobbeltlås, vandring 180 mm. 
Vinkel og højdeindstilling af sædepude, 65 mm. 
Justerbar ryglæn, i små trin. 
Justerbar lændestøtte i 2 niveauer. 
Varme i sæde og ryg, med kontakt. 
Alarmkontakt i sædepude. 
Integreret kompressor. 
12 eller 24 volt. 
Tilbehør: Armlæn, nakkestøtte, plandæmper, 
drejeskive. 

Varenummer: 21.04.0014 - 12V 
Varenummer: 21.04.0013 - 24V 
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ISRI førerstol 6500KM/577 
 

 

 

ISRI førerstol 6500KM/348 
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Førerstol til truck og 

entreprenørmaskiner 

ISRI® 6000/516 PVC 

 

 

ISRI® 6000/516 PVC er en komfortabel 
førerstol til truck og arbejdsmaskiner.  
 

Stolen er lavt bygget for at kunne passe ind 
i de fleste entreprenørmaskiner og trucks. 
Ryg- og sæde kan indstilles, og stolen kan 
justeres efter vægt. Den er i en 
ekstraordinær kvalitet og er ekstrem robust. 
Afprøvet standard for sikkerhed og komfort. 
 
Variationerne af de individuelle indstillinger i 
kombination med det anatomisk udformede 
sæde og rygskummet gør denne stol ekstra 
bekvem. 
 
Leveres med PVC betræk. 

Varenummer: 21.00.0004 
 

NB: Armlæn er ekstraudstyr 



 Sadolinsvej 14 Tel. +45 87 22 52 22 seats@broendum.com 
 DK - 8600 Silkeborg Fax. +45 86 80 33 63 www.broendumseats.com 

 

 

ISRI 600/516 PVC – 21.00.0004 
 Udstyr 

 To-punktssele 

 Justerbart ryglæn 

 Vægtindstilling op til 130 kg 

 Vinkelindstilling af sædepude 

 

Ekstraudstyr 
21.25.0051 Armlæn, venstre side, bredde 80 mm med PVC 
21.25.0052 Armlæn, højre side, bredde 80 mm med PVC 
 

 

 



   

 

 

Sædeovertræk og skånebetræk 

til ISRI® førerstole 

 

 

Sædeskånebetræk 
 
Varenummer: 21.50.0005 

Sædeovertræk 
ISRI 8660/875 NTS 
 
Varenummer: 21.50.0017 
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Ligeledes tilbyder vi 
polstring af ISRI stole med 
læder m.m. Der findes 
mange forskellige kvaliteter 
af læder i alverdens farver, 
som gør det muligt at sætte 
et individuelt præg på din 
daglige arbejdsplads. Vi er 
selvfølgelig til rådighed 
med vejledning.   

 

Tilpasning af ISRI stole 

Som lastvogns- eller buschauffør sidder man rigtig mange timer i samme sæde uden de 

store muligheder for at variere sin arbejdsstilling.  

 

Det er derfor meget vigtigt, at siddekomforten er helt i top, så der tages størst mulig 

hensyn til kroppen, det være sig muskler, led, ledbånd, knogler m.m., så skader undgås. 

 

  

ISRI førerstole er derfor udstyret med et væld af indstillingsmuligheder, som gør det muligt at tilpasse 
siddekomforten individuelt til ens krop, så langt de fleste får en ergonomisk god arbejdsstilling. Vi er dog alle 
meget forskellige, og det er teknisk umuligt at lave en standardstol, som vil kunne tilpasses til alle de 
menneskelige forskelligheder.  
 

V. Brøndum A/S har derfor mulighed for på eget polsterværksted at tilbyde individuel tilpasning af ISRI sæder. Det 
kan f.eks. være eftermontering af ekstra sidestøtte, justering af lændestøtte, ændring af lændesvaj, mere støtte 
under lår, udskæring til haleben, ændring af sædepudens hårdhed etc. etc.  
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Mekanisk affjedret førerstol til truck og arbejdsmaskiner. 
Stolen er lavet på en udvendig metalramme, hvor den 
ergonomisk udformede sædepude og rygpude er monteret. 
Leveres i betræk af sort stof eller vandtæt kunstlæder. 

 
 

 
Varenummer Betegnelse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARDUDSTYR 
 

 Lav indbygningshøjde på 185 mm

 Trinløs vægtjustering: fra 50 til120 kg

 Fjedringsvej:  50 mm

 Ryglæns vinklen kan justeres i små trin. 0º - 15º

 Bredde med 2 punkts sele: 540 mm

 Dybde: 500 mm

 Højde på ryglæn: 480 mm

 Glideskinne vandring: 240 mm

 Glideskinne afstand: 150 - 330 mm

 2 punkts sikkerhedssele, ISO 3776 – ISO 6683

 Alarmkontakt i sædepude

 Betræk i vandtæt kunstlæder eller i sort stof 

Opfylder: FMVS5302 og ISO3795

23.01.0025 SEAT Comfort 
med sort kunstlæder. 

 
23.01.0026 SEAT Comfort 

med sort stof. 
 

Tilbehør: 

Varenummer Betegnelse 

 

23.50.0029 Armlænssæt, PVC, 
med justerbar vinkel. 

 
24.60.1061 Nakkestøtte med sort 

kunstlæder for Comfort 
 

24.60.1063 Nakkestøtte med sort 
stof for Comfort 

SEAT model Comfort 
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  SEAT model Standard  

 
Statisk førerstol med lav ryg til truck og arbejdsmaskiner. 

Stolen er lavet på en udvendig metalramme, hvor den 
ergonomisk udformede sædepude og rygpude er monteret. 
Leveres i betræk af sort stof eller vandtæt kunstlæder. 

 
 
 

 
Varenummer Betegnelse 

 

24.41.1056 SEAT Standard 
med sort kunstlæder. 

 

24.41.1059 SEAT Standard 
med sort stof. 

 
Tilbehør: 

Varenummer Betegnelse 

 

23.50.0029 Armlænssæt, PVC, 
med justerbar vinkel 

 
24.60.1060 Nakkestøtte med sort 

kunstlæder for model Standard 
 

24.60.1062 Nakkestøtte med sort 
stof for model Standard. 

 
 
 

 

STANDARDUDSTYR 

 

 Lav indbygningshøjde på 100 mm

 Ryglænsvinklen kan justeres i små trin. 0º - 15º

 Bredde: 500 mm - med armlæn: 650 mm

 Dybde: 470 mm

 Højde på ryglæn: 410 mm

 Glideskinne vandring: 150 mm

 Glideskinne afstand: 270 mm, kan ændres til 

290 mm og 320 mm

 Beslag til sikkerhedssele, ISO 3776 – ISO 6683

 Betræk i vandtæt kunstlæder eller i sort stof. 

Opfylder: FMVS5302 og ISO3795



Kontorstol ISRI 1000/517

TEKNISKE DATA
Arbejdsstol/24 timers stol med overdel fra Isringhausen,
der er førende inden for fabrikation af førerstole til busser,
lastvogne og entreprenørkøretøjer.
Kontorstolen er udviklet til at imødekomme store krav til
siddekomfort og ergonomi.
Specielt udviklet til den, der sidder meget eller har
problemer med ryggen.
ISRI kontorstol er en teknisk avanceret stol, der er udstyret
med mange finesser.
• Justerbar vippemekanisme, som giver forskellige
• siddestillinger.
• Ryglænsjustering i små trin.
• Gasfjedermekanisme til trinløs højderegulering.
• Nakkestøtte
• Lændestøtte, justerbar
• Særdeles slidstærkt betræk

ISRI kontorstol 1000/517 med nakkestøtte og brede kunstlæder armlæn
med blåt stofbetræk som vist ovenfor til venstre........................................................ Varenr. 21.24.0001
ISRI kontorstol 1000/517 med nakkestøtte og brede kunstlæder armlæn
med sort stofbetræk som vist ovenfor til højre ........................................................... Varenr. 21.24.0004 
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Tilvalg

Komfort nakkestøtte..................................................... Varenr. 21.25.0107

Armlæn med PVC - højre............................................ Varenr. 21.25.0052
Armlæn med PVC - venstre......................................... Varenr. 21.25.0051 
Betræk i sort stof
Betræk i sort læder
Betræk i sort kunstlæder
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BRØNDUMSEATS A/S er leverandør af Isringhausen 

førerstole, som er kendt for høj materialekvalitet og 

mange indstillingsmuligheder, som gør det muligt at 

tilpasse førerstolen efter den individuelle bruger. 

Førere af entreprenørmaskiner, kraner og 

gaffeltrucks samt bus- og lastbilchauffører er mange 

timer dagligt udsat for helkropsvibrationer, som kan 

føre til kroniske ryglidelser. Et godt førersæde er et 

effektivt middel til at minimere belastninger på 

kroppen som følge af vibrationer.  

Isringhausen førerstolenes NTS system indeholder 

blandt andet pneumatisk højdejustering, justerbar 

støddæmper, hurtigsænkningsventil, integreret 

system til justering af side- og lændestøtte, 

forskydelig sædepude og selvfølgelig justerbart 

ryglæn, som alt sammen bidrager til at begrænse 

påvirkningen fra helkropsvibrationer og opnå en 

ergonomisk optimal arbejdsstilling. 

Moderne sædesystemer kræver skræddersyede 

løsninger. BRØNDUMSEATS A/S 

foretager individuel tilpasning og ompolstring af alle 

vore førerstole. 

 

 

SIDDEKOMFORT PÅ HØJT NIVEAU TIL DIG, DER ARBEJDER BAG RATTET 


