
Hvad er Exoskeletter, og 
hvad kan de bruges til?



Hvad er et exoskelet?



Aktive exoskeletter



TIL BENENE TIL LÆND                                            TIL SKULDRERNE



Hvorfor bruge et Exoskelet?

*Kilde: https://ergo-plus.com/cost-of-musculoskeletal-disorders-infographic/ (OSHA, Bureau of Labor Statistics, OSHA safety Pays estimator)

Tal relateret til WRMSDs (Work Related Muscle disorders), US 2020

33% af tabt arbejdsfortjeneste skyldes
WRMSD 

Skaderne viser sig primært omkring ryg
og skuldre

Omkostninger på arbejdspladsen:

Fravær, vikaransættelser, nedgang i produktionen, påvirkning af
arbejdsmiljøet

Samfundsmæssige omkostninger:

Sygedagpenge, udgifter til  medicinske indgreb og behandlinger, forskringer, 
jura & administration

Menneskelige omkostninger:

Fald i livskvalitet , negative virkninger på relationer,
manglende motivation, stress og depression

WRMSD giver anledning til
38% mere fravær end andre skader

https://ergo-plus.com/cost-of-musculoskeletal-disorders-infographic/


SuitX legX

Features:

Reducer belastning i benene

Komfortabel

Nul modstand

Robust

Tæt profil



SuitX backX / S

Features:

Reducer rygbelastning

Komfortabel

Nul modstand

Robust

Tæt profil



SuitX shoulderX

Features:

Justerbar support

Justerbar vinkel

Robust

Tæt profil

shoulderX er speciel ved at startvinklen for support kan
indstilles efter arbrjdsopgave og ikke kun med hænderne
over hovedet. 



SuitX shoulderX

Montering:



SuitX ShoulderX

ANBEFALET  
ARBEJDSOMRÅDE 

VINKEL PÅ MAKS
SUPPORT

SUPPORT START
VINKEL

VINKEL FOR
TIL OG FRA

Arbejde over hovedet 120o ** 50o 160o

Arbejde i øjenhøjde

105o 35o 145o

90o 20o 130o

Arbejde i brysthøjde

75o * 5o 115o

60o * -10o 100o

• * Ved 60o og 75o, hviler armen ikke i lodret uden support er slået fra
• ** Ved 120o, er det svært at slå supporten til og fra mens armstykket er på



Eksempler på brug - ShoulderX:



SuitX backX

backX er ideel for opgaver som løft fra gulv eller foroverbøjede arbejdsstillinger.

backX reducerer aktiveringen af lændemusklerne med op til 66%. 

backX overfører kraften fra
lænden til lårmusklerne

backX giver mellem 9-15 kg 
hjælp, afhængig af indstillingerne

backX hjælper når der arbejdes, 
og gør intet når du ikke gør



BackX:

Montering:



Eksempler på brug - backX:



SuitX legX

legX er ideel til vedvarende arbejde under øjenhøjden eller til tung løft

legX reducerer muskelstyrker i quadriceps 
og reducerer belastningen på knæleddet. 
legX er kompatibel med værktøjsrem og
sikkerhedssele.

legX understøtter brugeren i siddende 
stillinger og løfteaktiviteter med 18-28 kg 
Aktiv fjederunderstøtning eller en passiv 
tre-niveau stol til arbejde, der udføres 
under øjenhøjden.



Eksempler på brug - legX:



Eksempler på indstillings-video:



EXOWEAR – og hvor ellers?

www.exowear.dk
YouTube
LinkedIN
Carl Ras

http://www.exowear.dk/
https://www.youtube.com/channel/UCoo0edsfjW5icdNkrYqPqYQ
https://www.linkedin.com/company/exoweardk/
https://www.carl-ras.dk/?msclkid=e18176aa253e10dd6bae16ebca7d8f20&utm_campaign=1+-+DK+-+GSN+-+Brand+-+SKAG+-+EX&utm_content=Brand+-+SKAG+-+Carl+Ras+-+EX&utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_term=Carl-Ras


Spørgsmål chatten og svar fra:

Bjørk Andersen

Thomas Stenbakken

Arne Urskov


