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Egenskaber og tilbehør

Dolomite Soprano - DK - 03/2021

Dolomite Soprano er en let udendørs rollator med store hjul, der 
sikrer gode køreegenskaber til at komme frem selv i ujævnt terræn. 
Den er let at håndtere og kan blive stående i sammenklappet 
position. Soprano klarer en høj brugervægt og har samtidig et enkelt 
og let design.

Farve

Champagne

Tekniske data

Dolomite Soprano

Totalbredde

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Dybde
Afstand 

mellem hjul

WIDTH BETWEEN WHEELS

Højde interval Sædehøjde

630 mm 760 mm 550 mm 780 - 980 mm 620 mm

Afstand mellem 
håndtag

WIDTH BETWEEN HANDLES

Hjul- 
diameter

440 mm 260 mm

Vægt

MAX. USER WEIGHT

10,8 kg

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

Dolomite Soprano

Max 
brugervægt

160 kg

Bliver stående i sammenklappet 
position

Soprano bliver stående i 
sammenklappet position, 
hvilket gør rollatoren ideel at 
parkere på selv lidt plads, fx 
ved en tur i teatret eller andre 
steder med mange mennesker. 
Sammenklappet fylder den kun 
320 mm og kan derfor nemt 
transporteres i bagagerummet på 
de fleste biltyper.

Kommer frem overalt

Dolomite Soprano er let at køre på 
grund af de store og massive hjul. 
De gode køreegenskaber i ujævnt 
terræn og den robuste ramme 
med en brugervægt helt op til  
160 kg gør, at de fleste kommer 
nemt frem overalt.

Store solide hjul

Giver mulighed for 
at færdes på ujævnt 
terræn. Har hylde til 
varer som standard.

Kabelfri, integreret 
bremsesystem

Bremsen justeres 
automatisk 
sammen med 
højdeindstillingen.

Tilbehør

Soprano er 
kompatibel med 
en lang række af 
Dolomite tilbehøret.


