
 

Rehasense® Navigator - kyynärvarsituellinen, korkea kävelyteline

Navigator

Navigator on helposti liikuteltava kyynärvarsituellinen, kevyt 
ja kokoontaitettava kävelyteline sisäkäyttöön. Se on tarkoitettu 
henkilöille, joiden lihasvoimat tai tasapaino ei riitä normaalin 
rollaattorin käyttämiseen. Kourumaiset kyynärvarsituet ovat 
pehmustettua polyuretaania ja renkaat puhkeamatonta TPE-
materiaalia. Tilauksesta saatavana myös pehmeillä renkailla. 
Käsitukijarrut ovat lukittavat ja niitä voi käyttää myös yksikäti-
sesti. Korkeudensäätö L 90-115 cm (tai M 75-100 cm).

UUTTA! Saatavana myös 22,5º tai 45º 
käännettävillä kyynärsvarsituilla.
Irrotettava kangasetukori ja kiinnitys-
mekanismi, joka pitää kiinni myös  
kokoontaitettuna. Väri: Punainen.  
Harmaa ja shampanja tilauksesta.  
Paino noin 11 kg. Max. 150 kg.
Tutustu myös lisävarustevalikoimaan.



2 eri korkeutta
Istuinkorkeudet L 62 cm (vakio)
tai M 55 cm (n.125-165 cm pitkälle)

22,5º tai 45º käännettävät 
kyynärvarsituet optiona
Optiona joko suorat 0º tai sisäänpäin 
joko 22,5º tai 45º kulmasäädettävät 
käsituet.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Kaikki Rehasense kävelytelineet 
ovat testattu ja hyväksytty ISO 11199-
2:2005 laatustandardin mukaisesti, 
ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lää-
kinnällisten laitteiden EU direktiivin 
93/42/EEC -vaatimukset. 

Valmistaja: 
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeu-
den muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
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Rajoitettu 2 v. takuu 
valmistusvirheille.

Värivaihtoehdot

Korkeudensäätö 40 cm
10 portaisesti säädettävät kouru-
käsituet. Säätöalue jopa 40 cm.
(koko M 7 portainen).

Puhkeamattomat renkaat
Kovat TPE-renkaat tai tilauksesta 
pehmeät PU-renkaat.

46 cm

* paino ilman etukassia, 
   TPE-renkailla  ja suorilla käsituilla
   kääntyvillä käsituilla + 300 g 
   pehmeillä PU-renkailla + 200 g

      M 55 cm / L 62 cm          62 cm 68 cm 
Kokonaisleveys Istuinkorkeus

Istuinleveys Renkaiden halkaisija Max.käyttäjäpaino Tuotteen paino* 

Pituus

200 x 35 mm 150 kg     M 9,4 kg / L 9,6 kg 
    (+ etukassi 300 g)

Työntökahvojen 
korkeudensäätö

M 75–100 cm  / L 90–115 cm 

Työntökahvojen väli 47 cm 
Varustettu tukevuutta lisäävällä 
remmillä.

UUTTA!

Käsitukien pituus 24 cm
Syvä, 24 cm pitkä PU-pehmuste on 
pestävä ja helppo pitää puhtaana.

Verkkolaukku lisävarusteena
Käytännöllinen kädensijojen väliin 
asennettava verkkolaukku pienten 
esineiden kuten matkapuhelimen, 
lääkkeiden, silmälasien, avainten 
jne. kantamiseen.

Käsjarrut ja seisontajarrut
Pehmeästi toimivat ja lukittuvat  
huoltovapaat käsi- ja seisontajarrut.

Syvyyssäätö 13 cm
Kyynärvarsitukiin integroidut syvyys-
säädettävät jarrut ja työntökahvat

Kääntyvät työntökahvat
Työntökahvoja voidaan kääntää 
parhaan asennon saavuttamiseksi.

Kokoontaitettava
Pysyy tiukasti kiinni painonapilla. 
Irrotettava ostoskassi max. 5 kg  
Mitat: 32 x 15 x 28 cm

näkymä edestä

Käsijarru (vetojarru)

Seisontajarru  
(työnnä eteen)

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi


