
R82 Crocodile
Letkørende rollator  
til det aktive barn
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Crocodile – skabt til frihed og bevægelse
Crocodile er en bagudvendt rollator til det aktive barn, der både kan og vil lidt mere. Rollatoren 
er placeret bag barnet, hvorved barnet får en mere opret gang, samt frihed til bevægelse. Den er 
enkel at slå sammen og derfor nem at tage med overalt. 

I standardudgaven anvendes Crocodile af de børn, der kun har brug for lidt støtte, men der kan 
suppleres med forskelligt tilbehør, alt efter behovet for støtte. 

Crocodile kan anvendes både inden- og udendørs. Anvendes den udendørs anbefales det at 
montere håndbremser (tilbehør). 

Crocodile leveres i fire størrelser.

Multijusterbare håndtag
Håndtagene kan justerbare 

både i højden og bredden. Ved 
at indstille håndtagene nær 

kroppen opnås mere støtte og 
en bedre gangstilling.

Sammenklappelig
Sammenklappeligt stel 

gør det nemt at opbevare 
og transportere et 

Crocodile gangstativ.

Forhjul med 
retningsstabilisator

Muligheden for at låse forhjulene 
med retningsstabilisatoren mindsker 
bevægelserne fra side til side, og gør 

det nemmere for barnet at styre.

Tilbageløbsbremse
Tilbageløbsbremse 
sikrer at gangstativet 
ikke ruller baglæns. 
Nem at slå til/fra.

Højdejustering
Nemt at højdejustere - helt uden 
brug af værktøj.

Justerbare baghjul 
Ved at indstille spændingen 
på baghjulene kan 
modstanden tilpasses efter 
barnet og dets evner.
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Bestilling og mål

Varenr. 3186800 3186801 3186852 3186803

Hmi-nr. 132627 32354 32355 73430

Bredde mellem håndtag 10-25 cm 19-35 cm 24-42 cm 33-48 cm

Højde fra gulv til håndtag 30-61 cm
42–71,5 cm 
38–70 cm*

55–84 cm 75–104,5 cm

Maks. brugerhøjde 105 cm 115 cm 150 cm 180 cm

Maks. brugervægt 30 kg 30 kg 45 kg 80 kg

Længde 64 cm 72 cm 84 cm 87 cm

Bredde 58 cm 62 cm 69 cm 69 cm

Længde, sammenklappet 65 cm 72 cm 86 cm 100 cm

Bredde, sammenklappet 58 cm 62 cm 69 cm 69 cm

Højde, sammenklappet 30 cm 31 cm 27 cm 29 cm

Min. venderadius 144 cm 160 cm 190 cm 200 cm

Vægt 6 kg 7 kg 7 kg 12 kg

*Med Starter Kit tilbehør. Se yderligere mål på vores hjemmeside.

Str. 0 
(Hvid)

Crocodile som standard

Str. 1 
(Gul)

Str. 2 
(Sort perlemor)

Str. 3 
(Metalgrå)

Stel Letvægts aluminium, sammenklappeligt

Stelfarver Gul (str. 1), sort perlemor (str. 2) og metalgrå (str. 3)

Topbøjle Højdejusterbar, polstret med betræk

Håndtag Polstrede komfort håndtag, bredde- og højdejusterbare

Håndtag Polstrede komfort håndtag, bredde- og højdejusterbare

Forhjul Massive 150 x 30 mm, drejelige med retningsstabilisator

Baghjul Massive 200 x 30 mm

Bremser Slæbebremse integreret i baghjul og tilbageløbsbremse på baghjul.



www.etac.dk  R82 Crocodile 5

Tilbehør
Rygstøtte med sidestøtter
Til tværgående hoftestøtte.

Rygstøtte m/sidestøtter str. 0+1 
17 x 13 cm (BxD) ............................ 3186808
Rygstøtte m/sidestøtter str. 2 
24 x 13 cm (BxD) ............................ 3186809

Tværstang
Til montering af rygstøtte. Kun nødvendig på 
Crocodile str. 3. 

Tværstang str. 3 ..............................3186880

Gjord til sidestøtter
Giver øget sikkerhed ved gang. Til Crocodile 
str. 1+2.  
Længde 38-47 cm.

Gjord til sidestøtter ......................31SN4016

Anti-tips, faste
Ekstra sikkerhed som forhindrer tipning. 

Fast tipsikring str. 1+2 ................3186815-F
Fast tipsikring str. 3 ...................3186815-3F

Hoftestøtter til sidemontering
Sæt. Passer til str. 0, 1, 2 og 3.

Hoftestøtter til sidemontering 
8 x 19 cm (HxB)............................... 3186819

Sæde
Giver mulighed for hvileposition, f.eks. når 
barnet bliver træt. Kan slås op ved gang. 

Sæde str. 0, 32 x 18 cm (BxD) 3186820-01
Sæde str. 1, 30 x 12 cm (BxD) ...... 3186820
Sæde str. 2, 30 x 12 cm (BxD) ...... 3186823
Sæde str. 3, 36 x 16 cm (BxD) ...... 3186863

Polstret rygstøtte
Findes kun til størrelse 3. Monteres på 
tværstang. 

Polstret rygstøtte str. 3 
24 - 29 cm ....................................... 3186886
Gjord .............................................3185490-2

Underarmsstøtter inkl. håndtag
 

Underarmsstøtter inkl. håndtag, 
sæt str. 0+1, fra version 5 ..........3186858-1
Underarmsstøtter inkl. håndtag, 
sæt str. 2, fra version 5 ...............3186859-1
Underarmsstøtter inkl. håndtag, 
sæt str. 3, fra version 5 ...............3186860-1

Anti-tips, swing-away
Ekstra sikkerhed som forhindrer tipning.

Svingbar tipsikring str. 0+1+2 ....... 3186815
Svingbar tipsikring str. 3 .......... 3186815-3S

Håndbremser
Håndbremse og tilbageløbsbremse kan ikke 
være monteret på samme tid.

Håndbremser str. 1–2 ....................3186834
Håndbremser str. 3 ........................ 3186873
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Slingsæde
Giver støtte til at bære kropsvægten

Slingsæde, small passer til  
Crocodile str. 0*+1** ..................3186824-1
Slingsæde, medium, passer til  
Crocodile str. 2*** ......................3186825-1

*  Skal benyttes enten med Rygstøtte m. sidestøtte  
 3186808 + Gjord 31SN4016 eller med kropsstøtte  
 31868610
**  Skal benyttes med Rygstøtte m. sidestøtte
 3186809 + Gjord 31SN4016. 
***  Skal benyttes med Rygstøtte m. sidestøtte
 3186809 + Gjord 31SN4016.

Hængesæde
Til størrelse 1 og 2. Giver støtte til at bære 
kropsvægten.

Hængesæde str. 0+1, 60 cm ........ 3186824
Hængesæde str. 2, 70 cm ............. 3186825

Taske
Til transport af f.eks. legetøj. Kapacitet op til 
3 kg. Til størrelse 0, 1 og 2.

Taske til str. 0+1+2 ......................... 3186839

Hastighedsdæmpende bremse
Til sænkning af fart eksempelvis ned af bak-
ke, uden at den indbyggede slædebremse er 
konstant aktiveret. Med gråt låsegreb.

Hastighedsdmp. bremsekit,  
1+2 ...........................................3186834-DEC
Hastighedsdmp. bremsekit,  
3 ...............................................3186834-DEC

Taske
Til transport af f.eks. legetøj. Kapacitet op til 
5 kg. Til størrelse 3. 

Taske til str. 3 ..................................3186843

Rygstøtte
Benyttes til str. 0+1+2+3

Rygstøtte ......................................... 3186816

Endeknop til håndtag
Sæt. 

Endeknop t/håndtag  
str. 3 & Str. 0+1+2 vers. 5 .............. 3186861

Underarmsmanchet
Benyttes til Crocodile str. 0+1+2+3. 

Underarmsmanchet ..................... 31869370

Ledsagerhåndtag
Justerbar i højde og vinkel. Kan monteres på 
højre eller venstre side foran eller bagtil. 

Ledsagerhåndtag til str. 0+1+2 ..3186866-1

Crocodile starter kit (KUN TIL STR. 1) 
Dette kit gør det muligt for endnu mindre 
brugere, at benytte Crocodile, da hånd-
tagene bliver sænket og ført længere ind 
mod bruger. Med dette starter kit kan børn 
benytte Crocodile gangstativ fra de er ca. 70 
cm høje, afhængig af kropsbygning.

Crocodile starter kit  
(kun til str. 1) ................................3186801-0

Tilbehør
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Gribebøjle
Til tværgående hoftestøtte.

Gribebøjle, str. 0 ..........................3186879-0
Gribebøjle, str. 1 ..........................3186879-1
Gribebøjle, str. 2 ..........................3186879-2

Tilbehør

Farver

Crocodile str. 0

Hvid Gul

Sort perlemor

Hvid

Metalgrå

Metalgrå

Gul

Crocodile str. 1

Crocodile str. 2 Crocodile str. 3

Kropsstøtte
Benyttes til Crocodile str. 0

Kropsstøtte, str. small..................31868610
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Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske 
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. 

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet 
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder 
og produktinformationer på www.etac.dk. 


