
DOLOMITE  MAXI+
Prisforhandlet

Sterkere og smartere
DOLOMITE MAXI+ er utviklet for brukergrupper som av ulike 
grunner har behov for en ekstra bred og stabil rullator. MAXI+ 
har en forsterket ramme, bredere rammestørrelse og en maksimal 
brukervekt på 200 kg.  
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Ekstra plass

Det brede setet og de ekstra 10 
cm mellom håndtakene gir god 
sittekomfort. 
Setet kan felles opp for å gi bedre 
plass til bena, og brukeren får 
dermed et større område å bevege 
seg på. Dette gjør det også enklere å 
blant annet åpne dører, nå ting og å 
beholde en oppreist kroppsholdning.

Individuell tilpasning

Rullatorens høydereguleringer 
gjør at den enkelt kan tilpasses de 
aller fleste brukere uansett høyde. 
DOLOMITE MAXI+ kommer også 
med et bredt utvalg av tilbehør. 
Som standard leveres den med kurv 
og serveringsbrett.

Egenskaper og tilbehør

Krykkeholder
Krykkene er lett tilgjengelig 
uten å være i veien.
Art. nr 12606
HMS art. nr. 5542

Ryggbøyle
En komfortabel og sikker 
ryggbøyle å lene seg mot. 
Monteres på håndtakene, og 
følger dermed høydejuste-
ringene. 
Art. nr 12510 
HMS art. nr 004655

Kurv (standard)
Kurv med håndtak. Maksi-
mum lastevekt 9 kg. 
Art. nr 12530-15
HMS art. nr. 157139

Bag
Gir mulighet for ekstra opp-
bevaringsplass når kurven 
er full. Kan også kombineres 
med oksygenholder. 
Art. nr 12523
HMS art. nr 11434
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Enhåndsbrems
Gjør det mulig å aktivere bremsene med en hånd.  
Art.nr 12505-R (høyre), HMS art. nr 157131
Art. nr 12505-L (venstre), HMS art. nr 157134

Slepebrems
Forhindrer rullatoren i å trille 
bort.
Art. nr 13041-21 (par)  
HMS art. nr 21034

Oksygenflaskeholder
Plasseres på midten av rul-
latoren og forblir dermed 
lett manøvrerbar til tross for 
vekten. Monteres uten verk-
tøy.
Art. nr 12682-25 
HMS art. nr 24648

Egenskaper og tilbehør

Hjulskjerm
Forhindrer at klær setter seg 
fast og beskytter mot søle. 
Art.nr 12544 (par)
HMS art. nr 157134

Tramperør 
”Pedal” som gjør det enklere 
å komme over fortauskanter 
og lignende. Monteres på 
høyre side.
Art.nr 12560-21 
HMS art. nr 157144

Bremsekraftforsterker
Art. nr 12651
HMS art. nr 24546

Serveringsbrett (standard)
Art. nr 70311
HMS art. nr 17253
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DOLOMITE  MAXI+
Prisforhandlet

Tekniske data

RAL 5023

Farge

Maxi + 550

Maxi + 650

9.8 kg

10.3 kg

700 mm

700 mm

640 mm

740 mm

725 - 895 mm

815 - 985 mm

550 mm

550 mm

200 mm

200 mm

555 mm

650 mm

520 mm

520 mm

200 kg

200 kg

Maxi + 550

Maxi + 650

Hovedprodukt
Invacare art.nr HMS art.nr Beskrivelse
12120-37-23 157120 DOLOMITE Maxi+ 650
12122-37-23 157121 DOLOMITE Maxi+ 550
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