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En veileder til rullator- og
rullestolsholdere.
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1506-1281 Holder rullator og rullstoler med fastramme 
Mini Crosser X

• Godt egnet til rullatorer som felles sammen med 
bakhjul mot forhjul og har rør som kan henges i 
krybben på rullatorholderen. 

• Krybber kan justeres i bredden.    

• Toppdel er justerbar i høyden (manuell). 
    

• Passar f. eks Dolomite Futura og Maxi plus  
rollator. 

• Holderen fungerar også bra med fastrammestoler 
som har avstiverbøyle på rygg. 

• Passer f. eks Panthera rullestol.

medemagruppen
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1506-1281 Holder rullator og rullstoler med fastramme 
Mini Crosser X 

• Godt egnet til rullatorer som felles sammen med bakhjul mot forhjul og har rør som kan henges i krybben 
på rullatorholderen. 

• Krybber kan justeres i bredden.  

• Holderen fungerar også bra med fastrammestoler som har avstiverbøyle på rygg. 

• Ekstra bredt tverrstag for å støtte drivhjul, kan kjøpes som tilbehør. 
       

• Passer f. eks Dolomite Futura og Maxi plus rollator. 

• Passer f. eks Panthera rullestol.

medemagruppen
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1506-1604 Holder rullator og rullstoler med fastramme 
Elektrisk Mini Crosser X 

• Holder rullator elektrisk er lik 1506-1281, men   
høyderegulering er elektrisk så toppdel kan senkes 
for å unngå løft av rullator eller rullestol. 

• Bryter for el-høyderegulering monteres under på 
armlene på høyre eller venstre side.

medemagruppen
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Tilbehør til 1506-1281 og 1506-1604

1. 1506-1931  4 punkts justerbart beslag for rullator-
holder 2 stk.  
Brukes for å få lavere krybber på rullator-  
holderen 

2. 1506-1256 Ekstra bred bunnstang 65cm for   
rullatorholder       
Brukes for å få bredere tverrstag i bunn for støtte til 
drivhjul. 

3. 1506-1295 adapter for krykkeholder til    
rullatorholder       
Brukes for å ha både rullator- og krykkeholder 
montert samtidig. 

4. 2406-1119  Skum til håndtak 67cm  
Kan brukes som polstring på tverrstag for å   
minske minske gnising og støt mot    
rollator/rullstole fastramme.

medemagruppen
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Tilbehør til 1506-1281 og 1506-1604 

1. 1506-1602 adapter rullatorholder, krybbe justerbar 
Brukes for å få krybbene lenger ut. Godt egnet på 
rullestoler med drivhjul langt bak og rullatorer med 
storfrontramme. 

2. 1506-1814 adapter til rullatorholder til c-skinne  
50 mm

3. 1506-1815 adapter til rullatorholder til c-skinne 
100mm

4. 1506-1816 adapter til rullatorholder til c-skinne 
130mm 

Brukes mellom c-skinne på Mini Crosser og rullator-
holderen. Dette gir større avstand til setet ved bruk av 
ryggregulering.

medemagruppen
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1506-1444 Holder rollator Mini Crosser M/X Troja/Gemino 

• Rullatorholder for sideveis sammenleggbare   
rullatorer. 

• Passer mange rullatorer med opptil 230mm   
bakhjulet.

• Enkelt å løfte rullator på plass. Festes med velcro 
rundt kjørehåntak.

medemagruppen
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1506-1444 Rollatorholder  
Mini Crosser M/X Troja/Gemino 

Passer f. eks rollatorer: 

• Topro/Troja  

• Gemino 
  

• Access

medemagruppen
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1506-1630 Holder rullator med hengekroker

• Rullatorholder med kroker som kan tilpasses for å 
henge rullator på flere forskjellige måter. 

• Høydejusterbar toppdel.

• Kan brukes til sideveis sammenleggbare rullatorer.

medemagruppen
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Tilbehør som passer 1506-1630

1506-1903 Holder krok lang til rullatorholder  

1506-1904 Holder krok medium til rullatorholder  

1506-1905 Holder krok kort til rullatorholder
 
Det kan være behov for forskjellige lengder i forhold
til rullatormodell.

medemagruppen
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Eksempel på rollator som passer til 1506-1630

• Topro/Troja  

• Carl Oscar  
(ved å tilpasse hengekroker) 

• Rebel  
(avhengig av modell)

medemagruppen
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1506-1263 Holder manuell rullstol Mini Crosser X

• Passer kryssrammestoler 

• Justerbar i høyden (manuellt). 

• Hengekroker justerbare i bredden og  
vinkel. 

• Kan vinkles nedover når de ikke er i bruk.

medemagruppen
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Generell informasjon

• Maks vekt på alle rullator- og rullestolholdere er 20 kg. 

• Alle holdere er universalholdere og passer til flere
• modeller enn de som er angitt i denne veilederen.  

 
• Det viktigste er at de er sikret så de ikke faller av under 

kjøring.  

• Det kan være nødvendig med ytterligere feste- 
matriell enn det vi leverer standard med rullator- 
holderen. Forskjellige stropper og festeanordninger 
kan kjøpes i vanlig varehandel.

medemagruppen
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