R82 Crocodile
Den smidiga och bakåtvända
rollatorn för det aktiva barnet

R82 Crocodile
Crocodile är en bakåtvänd rollator för det aktiva barnet som både kan och vill göra lite mer.
Rollatorn används bakom barnet vilket ger optimalt stöd och ett bra gångmönster.

Stöd för rörelse
Crocodile har en öppen ramkonstruktion vilket ger barnet
friheten att välja den optimala positionen för olika typer
av aktiviteter. Genom att gå framåt i ramen kan barnet
använda sin balans och koordinationsförmåga samt
flexibiliteten att vända.
Crocodile i standardutförande passar de barn som
behöver lite stöd. För barn som behöver ytterlligare
stabilitet kan rollatorn kompletteras med olika tillbehör.
Crocodile är enkel att fälla ihop och lär därför ätt att
ta med överallt. Den kommer i tre storlekar och kan
användas både inom- och utomhus.
Crocodile stl 1 gul

Crocodile

Art.nr

Stl 1: gul
Stl 1: gul inkl. tippskydd
Stl 2: orange
Stl 2: orange inkl. tippskydd
Stl 2: svart pärlemor
Stl 2: svart pärlemor inkl tippskydd
Stl 3: grå metallic
Stl 3: grå metallic inkl tippskydd

3186801
3186801-ATS
3186802
3186802-ATS
3186852
3186852-ATS
3186803
3186803-ATS

Chassi
Stl 1–2: lättviktsaluminium
Stl 3: lättviktsaluminium och stål

Hjul
Framhjul: Massiva 150 x 30 mm, svängbara med riktningsspärr
Bakhjul: Massiva 200 x 30 mm

Toppbygel
Justerbar i höjdled, med polstring och skydd

Bromsar
Släpbroms och backspärr på bakhjulen.

Handtag
Justerbara i sidled och höjdled.

Färg
Gul, orange, svart pärlemor, grå metallic
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Crocodile stl 3
grå metallic
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Detaljer
Höjdjusterbar

Multijusterbara handtag

Lätt att justera höjden utan verktyg.

Tillåt barnet att växa i bredd och höjd.
Placering av handtagen nära kroppen ger
bättre stöd och bättre position.

Backspärr

Ihopfällbar ram

Är lätt att låsa och låsa upp och förhindrar
rollatorn från att rulla bakåt. Backspärren
används av barn och ungdomar som behöver
lite extra balans och kontroll.

Det är enkelt att förvara och transportera
Crocodile.

Mina första steg
Crocodile ombyggnadskit – Mina första steg, gör det
möjligt att anpassa Crocodile stl 1 till en mindre storlek.
Det innebär att Crocodile bli användbar för ännu mindre
barn som får möjligheten att utforska sin omgivning och
ta nästa steg i sin utveckling.
Med ombyggnadskitet kan barn vid tidigare ålder börja
använda rollator Crocodile från den tidpunkt de är cirka
70 cm långa, beroende på kroppsstorlek. Det innebär att
användningstiden för Crocodile storlek 1 förlängs, då den
blir användbar för barn från 70 cm till 115 cm.

Mått och vikt
Beskrivning

www.etac.se

Ombyggnadskit
Mina första steg

Storlek 1

Storlek 2

Storlek 3

Total bredd (G)

620 mm

620 mm

690 mm

690 mm

Längd (H)

660 mm

720 mm

840 mm

870 mm

Bredd mellan handtag (J)

90-250 m

270–550 mm

320–600 mm

350–690 mm

Höjd, golv till handtag (K)

380-700 mm

420–560 mm

550–690 mm

690–870 mm

Längd ihopfälld

720 mm

720 mm

860 mm

1000 mm

Bredd ihopfälld

620 mm

620 mm

690 mm

690 mm

Höjd ihopfälld

310 mm

310 mm

270 mm

290 mm

Vikt

5,5 kg

5.5 kg

6.5 kg

12 kg

Max. brukarvikt

30 kg

30 kg

45 kg

80 kg

Max. brukarlängd

1150 mm

1150 mm

1500 mm

1800 mm

Min. svängradie

1000 mm

1000 mm

1140 mm

1140 mm
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Tillbehör
Ryggstöd med sidostöd

Ledsagarhandtag

Ger sidostöd för höften. För montering på stl
3 krävs tvärstag art.nr 3186880.
Small: 9x12–23 cm
3186808
Large: 9x18–29 cm
3186809
Bälte till ryggstöd: 38–47 cm
31SN4016

Justerbart i höjd och vinkel. Kan monteras på
hö eller vä sida, fram eller bak.
Stl 1–2
3186866

Höftstöd, par

Sits

För stöd i sidan.
8x19 cm (HxB)

3186819

Mått stl 1–2: B30 x D12 cm
Mått stl 3: B36 x D16 cm
Stl 1, gul
Stl 2, orange
Stl 2, svart
Stl 3, grå metallic

3186820
3186821
3186823
3186863

Underarmstöd inkl. handtag, par

Tippskydd, svängbara

Stl 1
Stl 2
Stl 3

Kan även beställas i standardutförande.
Stl 1–2
3186815
Stl 3
3186815-3S

3186858
3186859
3186860

För fler tillbehör – besök etac.se

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

