RK: Rollator "Kudu"

a better life in motion

Kudu letvægtsrollator har en sølvfarvet aluminiumsramme. Rollatoren foldes sammen sideværts, og i
sammenfoldet stand fylder den minimalt, og er dermed let at transportere i en bil el. lign. Rollatoren er udstyret
med et rygbælte, der giver sikkerhed og støtte når sædet benyttes. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. På
fronten er der monteret et indkøbsnet i slidstærkt nylon. Indkøbsnettet er forsynet med 2 håndtag, så det let
kan afmonteres og bæres for sig. De store 200 mm hjul gør, at rollatoren er god både til indendørs og udendørs
brug. Skubbehåndtagene kan justeres i højden. Rollatoren er forsynet med 2 låsbare bremser, der bremser på
baghjulene. Ved baghjulene er der monteret en trædepedal til at træde på for at lette forcering af små
forhindringer. Der medfølger ringeklokke, stokkeholder, samt en bakke der kan af- og påmonteres på sædet.

Mobilex rollator Kudu
Totalhøjde / Højde skubbehåndtag
Sæde mål (H x W x D)
Mål af foldet rollator (H x W x D)
Total bredde
Indv. bredde mellem skubbehåndtag
Længde (dybde) udfoldet
Vægt
Max. belastning (rollator / taske)
Bremser
Hjul

RK1a. Mobilex "Kudu" rollator

Standard
Medium
Small
Varenr. 312075
Varenr. 312076
Varenr. 312077
80 – 98,5 cm
79 – 88 cm
69 - 80 cm
62 x 42 x 20,5 cm 57 x 42 x 20,5 cm 50 x 42 x 20,5 cm
82 x 29 x 67 cm
79 x 27 x 68 cm
67 x 27 x 72 cm
61 cm
61 cm
61 cm
45,5 cm
45,5 cm
45,5 cm
67 cm
68 cm
70 cm
8,0 kg
7,9 kg
7,7 kg
150 kg / 5 kg
150 kg / 5 kg
150 kg / 5 kg
2 låsbare med parkeringsfunktion
Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm

RK1b. Sammenfoldet "Kudu" rollator

Standard tilbehør

RK1c. Ringeklokke

RK1d. Bakke

RK1e. Stokkeholder

RK1f. Trædepedal
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