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Dolomite  Maxi+



Dolomite Maxi+

Dolomite Maxi+ har forstærket 
stel og en max. brugervægt op 
til 200 kg. Maxi+ er udviklet 
til brugere, som har behov 
for høj grad af stabilitet og et 
stærkere stel. Rollatoren til ”de 
store danskere”.

Egenskaber og tilbehør

Mere siddeplads

Det brede sæde samt de ekstra 100 mm mellem 
skubbehåndtagene sikrer en komfortabel 
siddestilling. Sædet kan selvfølgelig klappes op. 
Udover at øge pladsen til fødderne ved gang, 
kunne komme ”længere ind” i rollatoren og derved 
opnå en mere opret kropsholdning, vil det gøre det 
nemmere for brugeren at nå - fx et dørhåndtag.

Fleksibilitet for brugeren

Maxi+ tilbydes i to forskellige sædehøjder. Vælg den 
høje model til brugeren, der har svært ved at rejse 
eller sætte sig.

Maxi+ har en bred vifte af tilbehør, der yderligere 
kan hjælpe med at tilpasse rollatoren til brugerens 
individuelle behov.

Bakke 

Produceret i hård plast. 
Med fire stabiliserende 
gummistøtter 
under bakken sikres 
stabiliteten. 

Kurv 

Praktisk kurv med 
håndtag til transport af 
mindre ejendele. Max 
vægt 9 kg. 

Stokkeholder 

Gør det nemt at have 
stokken med på tur med 
rollatoren, uden at den 
kommer i vejen under 
kørsel.

Komfortabel rygstrop

Giver let støtte til 
lænden, når man sidder 
på sædet.



Egenskaber og tilbehør

Enhåndsbremse

Gør det muligt at bremse begge sider med en hånd.

Bremseforstærker

Giver ekstra bremsestyrke til svage hænder.

Slæbebremse 

En sikkerhed hvis 
brugeren skubber 
asymmetrisk eller 
rollatoren kører for 
hurtigt.

Bløde greb 

De bløde greb er et 
rart alternativ til de 
anatomiske greb.

Iltflaskeholder 

Fastholder iltflasken sikkert på rollatoren i vertikal 
position. Passer til de fleste størrelser iltflasker.

Trædepedal

Gør det lettere for 
brugeren at komme 
op over kantsten og 
andre lignende små 
forhindringer.

Hjulafskærmning

Beskytter tøjet mod 
snavs og stænk fra hjulet, 
hvis man kører udendørs.
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Metallic blå

9.8 kg
10.3 kg

200 mm
200 mm

Totalbredde

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Længde

Indvendig 
afstand mellem 

hjul

WIDTH BETWEEN WHEELS

Skubbehøjde Sædehøjde

Indvendig 
afstand mellem 

håndtag

WIDTH BETWEEN HANDLES

Hjul diameter

Vægt

MAX. USER WEIGHT

Max brugervægt

Tekniske data

Maxi+ 550

Maxi+ 650

700 mm
700 mm

640 mm
740 mm

550 mm
550 mm

725 - 895 mm
815 - 985 mm

555 mm
650 mm

520 mm
520 mm

200 kg
200 kg

Maxi+ 550

Maxi+ 650

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: http://www.invacare.dk


