
EXPLORER
OUTDOOR ROLLATOR

De grote outdoor uitvoering van de Rehasense 

rollator serie. Gewicht slechts 9 kg met een breed 

frame en grote zachte wielen.



EXPLORER
OUTDOOR ROLLATOR

Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van 200 kg. Lichte 

en betrouwbare remmen. Zachte PU wielen uit een dubbele laag op-

gebouwd. Onderhoudsvrij. Het ontwerp van het frame en de speciaal 

gevormde handgrepen zorgen voor optimaal comfort voor de gebruiker 

(licht te wenden, kleine draaicirkel en stabiel).

STABIEL EN DUURZAAM

De Explorer is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door het een-

voudige vergrendelingssysteem welke tevens dient als ergonomisch 

gevormd handvat waarmee de rollator opgepakt kan worden.

OPVOUWBAAR EN EENVOUDIG TE DRAGEN

De Explorer is verkrijgbaar in 2 maten: Medium en Large.
UITVOERINGEN

De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen van 78 tot 112 cm. 

Met zithoogtes van 53 en 62 cm en een brede 53 cm zitting.

HOOGTE VERSTELBAAR

Zachte ergonomisch gevormde handvatten met reflector, ingesteld voor de juiste stand van de hand. 

Soepele handremmen.

HANDVATTEN

Voor de Explorer is hetzelfde brede assortiment aan Rehasense accessoires beschikbaar.
ACCESSOIRES 

Soepel instelbare 

handgreephoogte.

Verkrijgbaar in 2 zithoogtes: 

53 en 62 cm.

Grote zachte wielen voor 

comfortabele gang op oneffen 

terrein als geplaveide straten 

en drempels.

Praktische boodschappentas, 

inclusief vakje met ritssluiting en 

2 andere vakjes.

Blijft ingevouwen stevig gesloten 

met de drukknopvergrendeling.

Onderhoudsvrije remmen en 

TPE-gelaagde onbreekbare 

wielen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleuren: zwart, bruin

Max. gebruikersgewicht: 200 kg

Large 62 cm zithoogte

ERBKL600 (zwart)

ERBOL600 (bruin)

Medium 53 cm zithoogte

ERBOM550 (bruin)

Zithoogte en artikelnummer:

(breedte x lengte x hoogte)

Afmetingen:

Zitting breedte: 53 cm

Large:      9,2 kg (+ tas 330 g)

Medium: 9,0 kg (+ tas 330 g)

Gewicht:

(breedte x diepte x hoogte)

33 x 17 x 20 cm

Boodschappentas:

Frame materiaal: aluminium

Voor:   285 x 44 mm  

Achter: 235 x 44 mm 

Wielen:   zachte zwarte PU banden 

               met zilveren naaf:

(lengte x hoogte x breedte)

Large:      77 x 91 x 25 cm

Medium: 77 x 84 x 25 cm

Transportafmetingen 

(gevouwen):

Medium: 

69 x 77 x (78 - 90) cm 

Hoogte handvatten 78 - 90 cm

Voor lichaamslengte 150 - 180 cm

Rehasense Benelux
Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Netherlands

www.rehasense.nl info@rehasense.nl

®Copyright © Rehasense  2021

De Explorer is      -gecertificeerd en voldoet aan de eisen van  
Verordening (EU) 2017/745  betreffende medische hulpmiddelen.

Large: 

69 x 77 x (91 - 112 cm) 

Hoogte handvatten 91 - 112 cm

Voor lichaamslengte 170 - 210 cm
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