
ATHLON – lättviktsrollator i kolfiber  
ATHLON är Gen II av Rehasenses kolfiberrollator. Sannolikt den lättaste på marknaden med motsvarande egenskaper. 

Genom sina unika egenskaper möjliggör den en frihet i användandet som skiljer sig från liknande produkter.

Design, kvalité och modern funktion

Specifikation: 

• Tre storlekar (sitthöjd): Large 62 cm – Medium 55 cm – Small 50 cm 
• Vikt: Large 5,2 kg – medium 5,1 kg – Small 5,0 kg (utan väska) 
• Max brukarvikt: 150 kg  
• Garanti: 8 år med undantag för slitagedelar som broms, vajer och däck 
• Testad och godkänd enligt PN-EN ISO 11199-2:2005
• Avsedd både för inomhus- och utomhusbruk
• Slitstarka hjul med låg friktion (TPE)
• Käpphållare och avtagbar shoppingväska medföljer (max last 5 kg) 
• Färg: Svart, Röd och Anthrasit
• Lätt att fälla upp och ihop för förvaring och transport
• Unikt lås gör det lätt att med en knapptryckning låsa upp eller snäppa ihop rollatorn
• Rollatorn står stadigt på sina hjul när den är hopfälld och tar liten plats
• Ergonomiska handtag som är ställbara I höjd
• Effektiva, pålitliga och underhållsfria bromsar
• Handbromsar med parkeringsläge. Väl doserade bromsar som kräver liten handstyrka
• Stegpedal för att stegra rollatorn över trösklar och trottoarkanter
• Vita sidoreflexer och röda bakåt 
• Lätt att manövrera och styra - både på gångbanor och inomhus 
• Extratillbehör till Athlon: transportväska, ryggstöd, bricka, fast sits, släpbroms, PU-hjul och enhandsbroms. 

(beställes separat) 

Dimensioner:

• Maxbredd: 61 cm
• Maxlängd: 68 cm
• Sitsens bredd: 46 cm

Large Medium Small
• Höjd sits:    62 cm   55 cm  50 cm
• Bredd mellan handtagen: 47 cm 47 cm 47 cm
• Justerbar höjd handtag:   74-102 cm  66-86 cm   63-79 cm
• Ungefärlig längd användare: 170-200 cm 145-175 cm 125-150 cm
• Mått hopvikt LxBxH:   68x22x79 cm   68x22x74 cm  68x22x72 cm  
• Hjulstorlek: 200x35 mm 


