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Kudu letvægtsrollator har en sølvfarvet aluminiumsramme. Rollatoren 
foldes sammen sideværts. Rollatoren er udstyret med et rygbælte og et 
sæde i slidstærk nylon. Skubbehåndtagene kan justeres i højden. 
Rollatoren er forsynet med 2 låsbare bremser. Der medfølger ringeklokke, 
stokkeholder, trædepedal, samt en bakke der kan af- og påmonteres på 
sædet. Rollatoren er god både til indendørs og udendørs brug og er testet 
og godkendt til en brugervægt på max. 150 kg. 

Mobilex rollator Kudu

Totalhøjde / Højde skubbehåndtag 80 – 98,5 cm 79 – 88 cm 69 - 80 cm
Sæde mål (H x W x D) 62 x 42 x 20,5 cm 57 x 42 x 20,5 cm 50 x 42 x 20,5 cm
Mål af foldet rollator (H x W x D) 82 x 29 x 67 cm 79 x 27 x 68 cm 67 x 27 x 72 cm
Total bredde 61 cm 61 cm 61 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag 45,5 cm 45,5 cm 45,5 cm
Længde (dybde) udfoldet 67 cm 68 cm 70 cm
Vægt 8,0 kg 7,9 kg 7,7 kg
Max. belastning (rollator / taske) 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg
Bremser 2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm

Standard
Varenr. 312075

Medium
Varenr. 312076

Small
Varenr. 312077

Mobilex rollator Impala

Højde af skubbehåndtag (justérbar) 79 - 93 cm 90 - 105 cm 79 - 93 cm
Sædehøjde 53 cm 63 cm 53 cm
Total bredde åben / sammenfoldet 60 / 27 cm 63 / 35 cm 66 / 27 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag 48 cm 49 cm 53 cm
Længde (dybde) 70 cm 75 cm 70 cm
Vægt 7,4 kg 7,9 kg 7,5 kg

Max. belastning (rollator / taske) 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg
Bremser 2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm

Standard
Varenr. 312060

Høj
Varenr. 312061

Bred
Varenr. 312062

Impala letvægtsrollator har en blå-metallic aluminiumramme. Rollatoren 
har stokkeholder, polstret rygbælte og sæde, og har under sædet en 
praktisk taske. Rollatoren er let at folde sammen, og er forsynet med store 
hjul, så den er anvendelig både ude og inde. Skubbehåndtagene er højde-
justerbare. Rollatoren er forsynet med 2 stk låsbare bremsehåndtag og er 
testet og godkendt til en brugervægt på max. 150 kg. 

Rollatoren må kun bruges indendøre og er kun testet og godkendt til en 
brugervægt på max. 100 kg.

Jaguar rollatoren har en ramme af aluminium og kan let foldes sammen. 
Den er en letvægtskonstruktion men meget stabil samtidig med at den 
kører ekstremt let. Rollatoren er udstyret med en taske og en aftagelig 
bakke. På 2 af de 4 store hjul er der påmonteret låsbare bremser, som 
aktiveres ved hjælp af en lang bremsebøjle.

ROLLATORERROLLATORER

Forhandler
Mobilex Rollator Jaguar

Højde af skubbehåndtag (justérbar) 83,5 - 94,5 cm
Mål af foldet rollator (H x W x D) 83,5 x 54,5 x 27 cm
Total bredde 54,5 cm
Længde (dybde) åben / sammenfoldet 66 cm / 27 cm
Vægt 6,3 kg
Max. belastning (rollator / taske) 100 kg / 5 kg
Bremser 2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul Forhjul og baghjul: 7" (175 x 27 mm)

Orange
Varenr. 312410

Lyseblå
Varenr. 312411

Champagner
Varenr. 312412
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Rollator Tiger Standard er kun godkendt til indendørs brug på plane gulve 
og til en brugervægt på op til 150 kg. Modellen Tiger Outdoor er også 
godkendt til udendørs brug og en brugervægt på 200 kg.

Mobilex Leopard letvægtsrollator har en aluminiumsramme og foldes 
sammen sideværts. Rollatoren leveres som standard med et rygbælte, 
sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. På fronten er der monteret en 
indkøbstaske. Skubbehåndtagene kan justeres i højden. Rollatoren er 
forsynet med 2 låsbare bremser, der bremser på baghjulene. Ved 
baghjulene er der monteret en trædepedal til at træde på for at lette 
forcering af små forhindringer. Der medfølger en stokkeholder. Leopard 
rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg.

Mobilex Gepard letvægtsrollator har en ramme af kulfiber. Rollatoren 
foldes sammen sideværts. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. Foran 
er der monteret en indkøbstaske. Indkøbstasken er forsynet med 2 
håndtag, så den let kan afmonteres og bæres for sig. De store hjul gør, at 
rollatoren er god både til indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagerne 
kan justeres i højden. Rollatoren er forsynet med 2 låsbare bremser, der 
bremser på baghjulene. Rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt 
op til 150 kg (200 kg for HD)

Mobilex Lion udendørs rollator. Rollatoren for dig der ikke vil lade dig 
stoppe af nogen forhindring, de ekstra store soft hjul gør det muligt at 
forcere  forhindringer hvor andre rollatorer giver op, desuden giver de 
bløde hjul en komfortabel kørsel over f.eks brosten. Rollatoren foldes 
sammen sideværts så den i sammenfoldet tilstand fylder minimalt, at 
derfor er let og transporter i bil el. lign. Sædet er fremstillet i slidstærkt 
nylon, og på fronten er der monteret et praktisk indkøbstaske. Lion 
rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt op til 200 kg.

Mobilex Buffalo letvægtsrollator har en forstærket aluminiumsramme. 
Rollatoren foldes sammen sideværts og leveres som standard med et 
rygbælte. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. På fronten er der 
monteret en indkøbstaske. De store hjul gør, at rollatoren er god både til 
indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagerne kan justeres i højden. 
Buffalo rolltorer er testet og godkendt til en brugervægt op til 200 kg.

Mobilex Rollator Gepard

Højde af skubbehåndtag (justérbar) 74 - 102 cm 66 - 86 cm 74 - 102 cm
Sædehøjde 62 cm 55 cm 62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet 60 / 22,5 cm 60 / 22,5 cm 68 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag 47 cm 47 cm 56 cm
Længde (dybde) 66 cm 66 cm 66 cm
Vægt (+ taske 380 g) 5,4 kg 5,1 kg 5,7 kg
Max. belastning (rollator / taske) 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg 200 kg / 5 kg
Bremser 2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm

Standard
Varenr. 312401

Small
Varenr. 312402

HD
Varenr. 312405

Mobilex rollator Lion

Højde af skubbehåndtag (justérbar) 90-112 cm 77-90 cm
Sædehøjde 62 cm 53 cm
Total bredde åben / sammenfoldet 68 / 26 cm 68 / 26 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag 56 cm 56 cm
Længde (dybde) 76 cm 76 cm
Vægt (+ taske 380 g) 9,3 kg 9,0 kg
Max. belastning (rollator / taske) 200 kg / 5 kg 200 kg / 5 kg
Bremser 2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul (soft hjul) Forhjul 285 x 44 mm - baghjul 235 x 44 mm

Standard
Varenr. 312372 (antrasit)

Varenr. 312374 (brun)

Small
Varenr. 312371 (antrasit)

Varenr. 312373 (brun)

Mobilex rollator Buffalo

Højde af skubbehåndtag (justérbar) 74 - 102 cm 66 - 86 cm
Sædehøjde 62 cm 55 cm
Total bredde åben / sammenfoldet 68 / 22,5 cm 68 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag 56 cm 56 cm
Længde (dybde) 66 cm 66 cm
Vægt (+ taske 380 g) 7,8 kg 7,5 kg
Max. belastning (rollator / taske) 200 kg / 5 kg 200 kg / 5 kg
Bremser 2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm

Standard
Varenr. 312305

Small
Varenr. 312307

Mobilex Rollator Tiger Outdoor

Højde af underarmstøtterne (justérbar) 87 - 110 cm 87 - 110 cm
Sædehøjde 62 cm 62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet 71 cm / 31 cm 71 cm / 31 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag 56 cm 56 cm
Længde (dybde) 77 cm 77 cm
Vægt (+ taske 380 g) 12 kg 12 kg
Max. belastning (rollator / taske) 200 kg / 5 kg 200 kg / 5 kg
Bremser 2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm

Antrasitgrå
Varenr. 312205

Metallic brun
Varenr. 312206

Højde af skubbehåndtag (justérbar) 95 cm - 120 cm 87 - 110 cm
Sædehøjde 62 cm 62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet 62 / 22,5 cm 71 cm / 31 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag 46 cm 56 cm
Længde (dybde) 66 cm 77 cm
Vægt (+ taske 380 g) 9,5 kg 12 kg
Max. belastning (rollator / taske) 150 kg / 5 kg 200 kg / 5 kg
Bremser 2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul (for / bag) 200 x 35 mm 285/235 x 44 mm

Mobilex Rollator Tiger
* med drejelige armlæn

Standard
Varenr. 312201

Varenr. 312202 *

Outdoor
312205 (grå) *

312206 (brun) *

Mobilex Artritis Rollatorer Tiger og Tiger Outdoor er baserede på de 
elegante rollatorer Leopard (Tiger) og Lion (Tiger Outdoor) og med 
tilsvarende egenskaber og funktioner. Derudover er de bløde og 
behagelige underarmsstøtter med deres bremsehåndtag justerbare i 
dybde, vinkel og højde. Foruden modellen 312201 er underarmsstøtterne 
desuden indstillelige i to vinkler på hhv. 22,5° og 45°. Rollatoren har en 
letvægts aluminiumsramme, som let kan foldes sammen og har store, 
letløbende hjul og glatte, låsbare bremser.

Mobilex rollator Leopard

Højde af skubbehåndtag (justérbar) 74 – 102 cm 74 – 102 cm 66 – 86 cm

Anbefalede brugerhøjde 150 - 200 cm 150 - 200 cm 135 - 170 cm

Sædehøjde 62 cm 62 cm 55 cm

Total bredde åben / sammenfoldet 60 / 22,5 cm 60 / 22,5 cm 60 / 22,5 cm

Indv. bredde mellem skubbehåndtag 46 cm 46 cm 46 cm

Længde (dybde) 66 cm 66 cm 66 cm

Vægt (+ taske 380 g) 7,4 kg 7,6 kg 7,1 kg

Max. belastning (rollator / taske) 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg

Bremser 2 låsbare med parkeringsfunktion

Hjul Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm

Standard
312301 (rød)

312304 (antrasit)
312309 (blå)

312300 (grøn)

Standard + softhjul
312308 (rød)

312306 (antrasit)
312314 (blå)

312313 (grøn)

Small
312302 (antrasit)


