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Rebel är en allround rollator av högsta kvalitet. 
Den är mycket kompakt och enkelt att 
använda. Rebel är säker och pålitlig och 
finns i fyra olika bredder samt två höjder.  
Rebel har en flexibilitet i chassit som gör 
att den är stabil även på ojämna ytor.  
Rollatorn är även lätt att manövrera och har 
ergonomiska handtag för ett bekvämt och 
ergonomiskt grepp. Brukarvikten är 140 kg.

Rebel är lätt att fälla ihop och rollatorn 
står  stadigt utan stöd i hopfällt läge. Rebel 
finns även som en förstärkt modell med en  
maximal brukarvikt på 250 kg.
 
Perfekt för både inomhus och utomhusbruk
Hemma eller ute, Rebel är det perfekta  
valet! Rebels flexibilitet i chassit och  
rejäla hjul gör att den är stabil även på 
ojämna ytor både inomhus och utomhus.  

Kompakt design
Rebel fälls enkelt ihop från sida till sida och 
kan stå stadigt i ihopfällt läge. Den tar också 
upp minimalt med plats när den är ihopfälld 
och kan därför enkelt transporteras. Rebel 
finns även i en smal modell som endast är 
57 cm bred. 

Ergonomiska handtag och enkel bromsning
För att kunna erbjuda dig bästa möjliga 
ergonomi har handtagen ett stabilt och 
bekvämt grepp. Den ergonomiska designen 
säkerställer jämn viktfördelning och hand-
tagen är också justerbara för att du ska  
hitta det grepp som passar dig.

Hemma eller ute, Rebel är det perfekta valet! Rebel har en flexibilitet 
i chassit som gör att den är stabil även på ojämna ytor. Rebel är lätt 
att fälla ihop och rollatorn står  stadigt utan stöd i hopfällt läge. 
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Tillbehör och funktioner 

Tekniska specifikationer

Lamp-kit
Hjälper dig och din rollator 
att synas i mörkret. Art. 
nr. 91091

Lås
För låsning av rollator. Art. 

nr. 91092

Reflex-kit
Hjälper dig och din rollator 
att synas i mörkret. Art. 
nr. 91090

Droppställning 
Art nr 92907 

Bricka
Art. nr: 10651 

Passar alla modeller:

Släpbroms
Tillbehör som gör rollatorn 
mindre lättrullad. 
Art. nr:10620

Säljs i par. 

Käpphållare
Underlättar medtagandet 
av käppen.

Art. nr:10603

Enhandsbroms
Möjliggör att styra 

bromsarna med en hand. 

Art. nr:10652

Ryggband
Art. nr: 57 cm, 62cm, 67 
cm-modeller: 10621. 

Art. nr: 72cm modeller: 10655

Steghjälp
Underlättar förflyttningen 

över hinder.

Art. nr:10612

Syrgashållare
Ger säker förvaring av 

syrgastub.

Art. nr:10615 

Korg med handtag
Underlättar vid inköp och 

utflykter. Maxvikt: 10 kg

Art. nr:10605

HP-handtag 
Underarmsstöd (RA-hand-

tag) för svag sida & 

enhandsbroms till motsatt 

sida. Art. nr, vänster: 

22115, höger: 22116

Sitsöverdrag
Sitsöverdrag som värmer 

under vintern och gör 

sitsen skönare. Art. nr. 

91093

Artikelnamn Art. nr. Min. höjd Max. höjd Sitthöjd Bredd Bredd mellan 
handtagen

Hjulstorlek Vikt Max brukar-
vikt

Rebel 57 22140 75 cm 93 cm 62 cm 57 cm 37 cm 20  x 4 cm 9.5 kg 140 kg 

Rebel 62 22240 75 cm 93 cm 62 cm 62 cm 42 cm 20  x 4 cm 9.6 kg 140 kg

Rebel 67 22340 75 cm 93 cm 62 cm 67 cm 47 cm 20  x 4 cm 9.7 kg 140 kg 

Rebel 72 22440 75 cm 93 cm 62 cm 72 cm 52 cm 20  x 4 cm 9.9 kg 140 kg

Rebel låg 57 22141 68 cm 86 cm 54 cm 57 cm 37 cm 20  x 4 cm 9.2 kg 140 kg 

Rebel låg 62 22241 68 cm 86 cm 54 cm 62 cm 42 cm 20  x 4 cm 9.4 kg 140 kg 

Rebel låg 67 22341 68 cm 86 cm 54 cm 67 cm 47 cm 20  x 4 cm 9.5 kg 140 kg 

Rebel låg 72 22441 68 cm 86 cm 54 cm 72 cm 52 cm 20  x 4 cm 9.7 kg 140 kg 

Rebel förstärkt 62 71221 75 cm 93 cm 62 cm 62 cm 42 cm 20  x 4 cm 11.5 kg 250 kg 

Rebel förstärkt 67 71321 75 cm 93 cm 62 cm 67 cm 47 cm 20  x 4 cm 11.6 kg 250 kg

Rebel förstärkt 72 71421 75 cm 93 cm 62 cm 72 cm 52 cm 20  x 4 cm 11.8 kg 250 kg

Rebel hög 57 cm 22144 80 cm 98 cm 62 cm 57 cm 37 cm 20 x 4 cm 9.5 kg 140 kg

Rebel Hög 62 cm 22244 80 cm  98 cm 62 cm 62 cm 42 cm 20 x 4 cm 9.6 kg 140 kg

Rebel Hög 67 cm 22344 82 cm  100 cm 62 cm 67 cm 47 cm 20 x 4 cm 9.7 kg 140 kg

Rebel Hög 72 cm    22444  82 cm  100 cm 62 cm 72 cm 52 cm 20 x 4 cm  9.9 kg 140 kg
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