
Mobilex letvægtsrollator Gepard har en ramme af kulfiber og en totalvægt på kun 5 kg. Den foldes
nemt sammen sideværts, og i  sammenfoldet stand fylder den minimalt. Sædet er lavet i  kraftig
slidstærk  nylon.  Leveres  som  standard  med  stokkeholder  samt  en  aftagelig  indkøbstaske.
Indkøbstasken er forsynet med 2 håndtag, så den let kan afmonteres og bæres for sig. De store hjul
gør, at rollatoren er sikker og stabil både til indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagerne kan
nemt justeres i højden uden brug af værktøj. Rollatoren er forsynet med 2 låsbare bremser med
parkeringsfunktion, der bremser på baghjulene. Ved baghjulene er der monteret en trædepedal man
kan træde på for at  lette forcering af mindre forhindringer.  Mobilex rollator  Gepard er testet  og
godkendt til en brugervægt op til 150 kg (HD op til 200 kg)

RG1a. Rollator Gepard med kulfberramme RG1ib. Rollator Gepard sammenfoldet

RL1c. Låsbare bremser
med parkerings-
funktion

RL1d. Aftagelig
indkøbstaske

Tilibehør

RS1a. Bakke RS1ib. Fast sæde RS1e. Slæbebremse, sæt for 2 hjul

RS1g. Paraply samt holder RS1d. Lukket taske RL2f. Stokkeholder (sæt)

RG: Rollator Geparda better life in motion
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Moibilex Rollator Gepard

Højde af skubbehåndtag (justérbar) 74 - 102 cm 66 - 86 cm 74 - 102 cm
Sædehøjde 62 cm 55 cm 62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet 60 / 22,5 cm 60 / 22,5 cm 68 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag 47 cm 47 cm 56 cm
Længde (dybde) 66 cm 66 cm 66 cm
Vægt (+ taske 380 g) 5,4 kg 5,1 kg 5,7 kg
Max. belastning (rollator / taske) 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg 200 kg / 5 kg
Bremser 2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm

Standard
Varenr. 312401

Small
Varenr. 312402

HD
Varenr. 312405


