
Server HD Rollator

Robust rollator med bredt stel 
og høj brugerbelastning
Server HD er en solid rollator med et forstærket stel, der sikrer en høj brugervægt. Rollatoren har en 
vægt på under 8 kg og den fylder minimalt, når den skal transporteres, da den nemt kan foldes 
sammen sideværts.

Foldbar og let at transportere
Letvægtsrollatoren er designet med en aluminiums-
ramme. Rollatoren foldes nemt sammen sideværts. I 
sammenfoldet stand fylder den minimalt, og den er 
dermed let at transportere.

Robuste og slidstærke dele
Server HD har et unikt trekantet stel med en forstær-
ket tværstang. Sædet er lavet i kraftig slidstærk ny-
lon og kan placeres i to sædehøjder på 55 og 62 cm. 

Rammen og sædet er testet og godkendt til en bru-
gervægt på op til 200 kg.

Stabilitet - idendørs og udendørs
De store hjul gør, at rollatoren er god og stabil både 
til både indendørs og udendørs brug. Rollatoren er 
forsynet med to låsbare bremser, der bremser på 
baghjulene. Ved baghjulene er der monteret en  
integreret trædepedal for at lette forcering af min-
dre forhindringer. 

Flere størrelser og højdeindstillinger
Server HD findes i størrelserne Medium og Large. De 
ergonomiske skubbehåndtag har justerbar højde, så 
rollatoren kan indstilles efter brugerens behov og 
højde. Med sine mange  indstillinger passer Server 
HD til en bred målgruppe.

Kontakt vores produktspecialister for at høre nærmere om mulighederne og brugen af dette produkt
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Fleksibel og foldbar
Skubbehåndtagene kan justeres i 
højden uden brug af værktøj, så 
rollatoren kan tilpasses den enkelte 
bruger. Server HD kan desuden let 
foldes sammen så den bliver lettere 
at transportere og opbevare.

Praktisk indkøbstaske
Rollatoren kommer med en praktisk 
indkøbstaske, som er forsynet med to 
håndtag, så den let kan afmonteres og 
tages med.

Robust rollator med bredt stel 
og høj brugerbelastning
Server HD er en solid rollator, der tåler en høj brugervægt. Den er let transportere, da den nemt kan 
foldes sammen sideværts. Med sine store hjul er Server HD ideel at bruge både inde og ude.

Server HD Rollator

Robust og slidstærk
Server HD ar et unikt trekantet stel med en 
forstærket tværstang og et sæde i slidstærkt 
nylon. sædet er testet og godkendt til en 
brugervægt på op til 200 kg.

Moderne og robust rollator

I begge størrelser kan 
der vælges følgende 
farve:

Grey

Brugervægt: Max 200 kg

Stel: Aluminium

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

Hjul: 200 x 35 mm

Indkøbstaske: 35 x 17 x 25 cm

Taskens max. belastning: 5 kg

Enkelt låsesystem
Når Server HD skal transporteres, låses den 
med det enkle låsesystem. Rollatoren kan 
let åbnes igen ved at bruge trykknappen. 
Systemet fungerer også som et ergonomisk 
formet håndtag, så rollateren er lettere  
at bære.

Medium Large

Sædehøjde 55 cm 62 cm

Sædebredde 55 cm 55 cm

Længde 66 cm 66 cm

Bredde - udfoldet 69 cm 69 cm

Bredde - foldet 22,5 cm 22,5 cm

Skubbehåndtag, 
højdejustering

66-86 cm
10 intervaller

74-102 cm
10 intervaller

Vægt (uden taske) 7,6 kg 7,9 kg

HMI nr. 133505 133508



Tilbehør og reservedele
Server HD Rollator

Bakke

Varenr.:  R1555 
HMI nr.:  131571

Shoppingnet

Varenr.:  R1554 
HMI nr.:  112488

Netsæde

Varenr.:  R1569 
HMI nr.:  N/A

Dropstativ

Varenr.:  R1585 
HMI nr.:  132911

Stokkeholder

Varenr.:  R1536 
HMI nr.:  108253

Iltflaskeholder

Varenr.:  R1573 
HMI nr.:  108296

Komfortsæde

Varenr.:  R1535 
HMI nr.:  N/A

Rygsele, Justerbar

Varenr.:  R1565 
HMI nr.:  132910

Rygsele, Klassisk

Varenr.:  R1572 
HMI nr.:  132906

Bremsekabel

Varenr.:  R1550

Bremseklods, Sæt

Varenr.:  R1549

Enhåndsbremse, sæt

Varenr.:  R1595 (M), R1594 (L)

Forhjul, sæt 
Varenr.:  R1552

Håndtag, Ergonomisk 
Varenr.:  R1548 (venstre), 
R1547 (højre), R1556 (sæt)

HMI nr.: 131567 (venstre) 
131570 (højre)

Slæbebremsesæt

Varenr.:  R1551

Bremsehåndtag 
Varenr.:  R1558 (venstre), 
R1557 (højre), R1559 (sæt)

Baghjul, sæt 
Varenr.:  R1553


