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Egenskaber og tilbehør

Dolomite Futura - DK - 03/2017

Dolomite Futura er udviklet til at kunne dække behovet hos den 
største gruppe af rollatorbrugere. Denne alsidige rollator tilbydes i 
fire forskellige sædehøjder. Futura tilbyder brugeren et af de største 
tilbehørssortimenter på markedet, og med Futura er mulighederne 
for personlig tilpasning næsten ubegrænsede.

Farve

Antracitgrå

Tekniske data

Futura 450
Futura 520
Futura 600
Futura 680

Totalbredde

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Dybde
Afstand 

mellem hjul

WIDTH BETWEEN WHEELS

Højde interval Sædehøjde

600 mm
600 mm
600 mm
640 mm

590 mm
660 mm
700 mm
780 mm

460 mm
470 mm
470 mm
500 mm

640 - 790 mm
710 - 850 mm
790 - 930 mm
860 - 1015 mm

450 mm
520 mm
600 mm
680 mm

Afstand mellem 
håndtag

WIDTH BETWEEN HANDLES

Hjul- 
diameter

420 mm
420 mm
420 mm
420 mm

200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Vægt

MAX. USER WEIGHT

7,6 kg
7,8 kg
8,0 kg
8,2 kg

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

Dolomite Futura

Max 
brugervægt

150 kg

Brugervenlige bremser

Lange og brede bremsehåndtag 
giver god mulighed for at bremse, 
selv med svage hænder.
Kort afstand i bremsehåndtaget 
til parkeringspositionen reducerer 
risikoen for at miste balancen. 
Forstærkede bremsekabeler og 
bremseklodser i rustfrit stål. 

Trinløse reguleringsmuligheder 

Ergonomiske og trinløs 
højdejusterbare skubbehåndtag 
helt uden brug af værktøj giver 
mulighed for præcis og individuel 
tilpasning af skubbehøjden. 
Højden på skubbehåndtagene 
overlapper hinanden i de 
forskellige Futura modeller, så 
man kan prioritere skubbehøjden 
sammen med sædehøjden.

Rygstrop

Rygstroppen giver 
en tryg og sikker 
hvilestilling på sædet. 
Sædet kan klappes op 
ved gang, så det er 
muligt at gå tættere 
på rollatoren.

Slæbebremse

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

Kurv

Praktisk kurv med 
håndtag til transport 
af mindre ejendele.
Se mere spændende 
tilbehør i særskilt 
brochure.


