
Explorer

Solid rollator med justerbar 
højde ideel til ujævnt underlag
Explorer er en robust rollator med justerbar højde, der gør den ideel til kørsel på ujævnt underlag.  
De store bløde hjul gør, at rollatoren er god og stabil at køre med - også når den bruges udendørs.  
Rollatoren fylder minimalt, når den skal transporteres, da den kan foldes sammen sideværts. 

Foldbar og let at transportere
Explorer er designet med en aluminiumsramme. 
Rollatoren foldes nemt sammen sideværts, hvor 
låsesystemet fungerer som et ergonomisk formet 
bærehåndtag. I sammenfoldet stand fylder den mini-
malt, og den er dermed let at transportere.

Sikre og slidstærke dele
Rollatoren er udstyret med et sæde, der er lavet i 
kraftig slidstærk nylon.

På fronten er der monteret en praktisk indkøbstaske. 
Indkøbstasken er forsynet med to håndtag, så den 
let kan afmonteres og tages med.

Stabilitet - idendørs og udendørs
Rammen og sædet er testet og godkendt til en  
brugervægt på op til 200 kg.

Rollatorens store bløde hjul gør, at den er god og 
stabil både til både indendørs og udendørs brug. 
Rolltoren er forsynet med to låsbare bremser, der 
bremser på baghjulene.

God til høje patienter
Explorer findes i størrelserne Medium og Large.
Skubbehåndtagene på Explorer har justerbar højde, 
så rollatoren kan indstilles efter brugerens behov 
og højde. Med sine højdeindstillinger er rollatoren 
særligt ideel for høje patienter.
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Fleksibel og foldbar
Skubbehåndtagene kan justeres i 
højden uden brug af værktøj, så 
rollatoren kan tilpasses den enkelte 
patient. Explorer kan desuden let 
foldes sammen, så den bliver nemmere 
at transportere og opbevare.

Explorer

Stabil og holdbar
De store hjul gør, at rollatoren er god 
og stabil både til indendørs og udendørs 
brug.

Moderne og stabil letvægtsrollator

Explorer findes i 
følgende farver:

Brun

Sort (kun Large)

Brugervægt: Max 200 kg

Stel: Aluminium

Bremser: 2 låsbare med parkerings-
funktion (bagerste hjul)

Hjul: 285 x 44 mm (foran)

235 x 44 mm (bagerst)

Indkøbstaske: 33 x 17 x 20 cm

Taskens max. belastning: 5 kg

Justerbare skubbehåndtag
Rollatoren kan nemt indstilles i højden, 
så den passer til den enkelte patient.

Medium Large

Sædehøjde 53 cm 62 cm

Sædebredde 56 cm 56 cm

Længde 76 cm 76 cm

Bredde - udfoldet 61 cm 61 cm

Bredde - foldet 25 cm 25 cm

Skubbehåndtag, 
højdejustering 78-90 cm 91-112 cm

Passer til personhøjde 150-180 cm 170-210 cm

Vægt (uden taske) 9 kg 9,2 kg

HMI nr. 104898 101747

Justerbare skubbehåndtag
For at sikre en høj brugerkomfort, er rolla-
toren udstyret med ergonomiske håndtag, 
som kan justeres alt efter håndens position. 
Rollatoren kan desuden også nemt indstilles i 
højden, så den passer til den enkelte patient.

Solid rollator med justerbar 
højde ideel til ujævnt underlag
Explorer er en robust rollator med justerbar højde, der gør den ideel til kørsel på ujævnt underlag.  
De store bløde hjul gør, at rollatoren er god og stabil at køre med - også når den bruges udendørs.  
Rollatoren fylder minimalt, når den skal transporteres, da den kan foldes sammen sideværts. 


