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TOPRO Troja Walker2 UA rullator
TOPRO Troja Walker2 er et praktisk, lett og stabil gåbord med komforten til en rullator.  
Underarmsstøttene er designet for å gi god støtte for overkroppen mens du går.

• Kjøre- og parkeringsbrems på samme hendel for enkel bruk.

• Innovativ teknologi for sideveis sammenfolding gjør det 
enkelt å slå sammen gåbordet med kun én hånd, ved å 
dra i snoren på setet. Dermed er det enkelt å transportere 
samtidig som det står stødig på hjulene og tar liten plass ved 
oppbevaring.

• Håndtakene kan skyves ned i siderørene for praktisk oppbe-
varing.

• Unik minnefunksjon der innstillingen på underarmsstøttene 
blir satt for senere bruk.

• Kulelagre i gafler og hjul gjør gåbordet komfortabelt og enkelt 
å manøvrere.

• Kantavviser og vippefunksjon for trygg og enkel manøvrering 
over terskler.

• Praktisk kurv for enkel tilgang til eiendeler. Tåler opptil 5 kg.

• Nummerert skala for enkel høyde justering av håndtakene. 
Nå med forbedret låsehendel.

• Tilgjengelig i to ulike størrelser.

Tekniske data

M (medium) S (small)

Anbefalt brukerhøyde 150-200 cm 135-170 cm
Maks. brukervekt 135 kg 125 kg
Maks. kapasitet kurv 5 kg/ 20 l 5 kg/ 20 l
Høyde underarmsstøtter 98-115 cm 84-100 cm
Håndtak Runde, Ø 3,5 cm Runde, Ø 3,5 cm
Største lengde 65 cm 65 cm
Største bredde 63 cm 63 cm
Setebredde 45,5 cm 45,5 cm
Setehøyde 63 cm 55 cm
Hjulbredde 3,6 cm 3,6 cm
Svingradius 84 cm 84 cm
Hjuldiameter 20 cm 20 cm
Gripedistanse kjørebrems 7,4 cm 7,4 cm
Høyde sammenslått 102 cm 88 cm
Bredde sammenslått 65 cm 65 cm
Lengde sammenslått 65 cm 65 cm
Transportmål sammenslått 
(lxbxh) 65 x 33  x 102 cm 65 x 33 x 88 cm

Produktvekt (inkl. hjul og bag) 8,9 kg 8,6 kg
Bruksområde Innendørs Innendørs
Art. nr. TO815430 TO815440
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