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FellowRoll OUTDOOR WALKER 14
De Walker 14 Outdoor Walker, wanneer u alleen het beste wilt.
Het is ‘s werelds eerste rollator met 14” (36 cm) wielen. We noemen hem
de ‘terminator’ omdat deze in alle opzichten alle andere rollators ver achter
zich laat. Dankzij de Terminator loopt u grotere afstanden, in een sneller
tempo en met meer gemak! Een groter wiel presteert gewoon beter op
oneffen ondergrond. Met de Walker 14 zult u genieten van een ongekende
rollatorervaring. Het frame is gemaakt van 6061-T6 aluminium. De unieke
wielen garanderen een uiterst comfortabele rit. Perfect voor elke ondergrond in de stad- en of buitengebied.
Syncro Wielen
De Walker 14 is voorzien van comfortabele luchtgevulde banden en gesynchroniseerde besturing, dat de problemen met de tollende wielen elimineert. De voorwielen zijn met elkaar verbonden dmv een distributieriem.
Hierdoor sturen de twee wielen samen. Wanneer een wiel plotseling het
contact met de grond verliest, zal het andere wiel het wiel in de gewenste
looprichting houden. De functie van de Syncro besturing wordt
niet beïnvloed wanneer u de Walker opvouwt of uitklapt.
Ergonomische voordelen
De zitting van de Walker is naar voren gepositioneerd, wat betekent dat u dichter bij de handgrepen kunt lopen en automatisch
meer rechtop en ergonomisch de juiste lichaamshouding heeft.
De Outdoor Walker is uitgerust met Ergon GP1 handgrepen voor
een zeer comfortabele ergonomische grip. De druk van de handen worden hierdoor op een correcte manier verdeeld. De afstelstangen kunnen op elk gewenste hoogte worden ingesteld.
Vervoer
De Walker heeft afneembare wielen met snel-ontkoppeling.
Indien nodig kunt u het gewicht en de transportafmetingen minimaliseren
door de wielen snel en eenvoudig van het frame los te koppelen.
Eenvoudig opvouwen
De Walker vouwt snel en eenvoudig op. Ingeklapt kan deze rechtop blijven
staan en is zeer compact dankzij het X vouwmechanisme. Om de Walker
uit te klappen drukt u de handvatten naar buiten, en vergrendelt u het frame
automatisch door de zitting naar beneden te drukken.

Afmetingen Walker 14 type 2500
Lengte:
85 cm
Breedte:
69 cm
Hoogte:
81–100 cm
Gewicht:
11,9 kg
Zithoogte:
62 cm
Zitbreedte:
22x46 cm
Wielmaat:
14”/36 cm
Lengte gebruiker:
162-200 cm
Max. gebruikersgewicht:
150 kg

Afmetingen, ingeklapt:
LxBxH:
85x28x90 cm
Ingeklapt zonder wielen:
LxBxH:
67x28x76 cm
Getest en goedgekeurd ISO 11199-2
10 jaar Garantie
Made in Sweden
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