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Afmetingen Walker 9   type 2200 
Lengte: 68 cm  
Breedte: 66 cm 
Hoogte: 74-94 cm 
Gewicht: 9,7 kg 
Zithoogte: 62 cm 
Zitting: 22x43 cm 
Wielmaat: 9”/23 cm 
Lengte gebruiker:   148-188 cm 
Max. gebruikersgewicht: 150 kg

Afmetingen, ingeklapt: 
LxBxH: 68x28x82 cm 
Ingeklapt zonder wielen: 
LxBxH:                       61x28x74 cm

Getest en goedgekeurd ISO 11199-2 
  
10 jaar Garantie 
 Made in Sweden

FELLOWROLL
Mobility Products

®

De Walker 9, de Combi Rollator 
Het meest compacte- en universele outdoor model is de Walker 9, met 9” 
wielen (23 cm). De perfecte keuze wanneer u op zoek bent naar een rol-
lator om zowel binnen-, als buitenshuis te gebruiken. Dankzij de 9” wielen 
en extra zachte PU-banden kunt u genieten van een zeer hoog comfort en 
goed uitgebalanceerde prestaties. De Walker is licht en compact voor een-
voudige opslag en transport. De walker is voorzien van trommelremmen en 
massieve PU-banden van een veel zachter compound dan andere premium 
rollators. De banden zijn ongeveer 50% zachter dan die van de concurren-
tie, en dit verhoogt uiteraard uw comfortniveau wanneer u bijvoorbeeld 
obstakels tegenkomt of wandelt over hobbelige straten. Het profiel van de 
banden hebben een goede grip voor optimale veiligheid.
Syncro Wielen
De Walker is voorzien van een prettige zitting, comfortabele luchtgevulde 
banden en gesynchroniseerde besturing, dat de problemen met de tol-
lende wielen elimineert. De voorwielen zijn met elkaar verbon-
den 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. 
Ergonomische voordelen
De zitting van de Walker is naar voren gepositioneerd, wat bete-
kent dat u dichter bij de handgrepen kunt lopen en automatisch 
meer rechtop en ergonomisch de juiste lichaamshouding heeft. 
De Walker is uitgerust met Ergon GP1 handgrepen voor een zeer 
comfortabele ergonomische grip. De druk van de handen worden hier-
door op een correcte manier verdeeld. De afstelstangen zijn traploos in elk 
gewenste hoogte instelbaar.
Vervoer
De Walker heeft afneembare wielen met snel-ontkoppeling. 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 klap-
pen drukt u de handvatten naar buiten, en vergrendelt u het frame automa-
tisch door de zitting naar beneden te drukken.
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