
SERVER HD
HEAVY DUTY

De Heavy Duty versie van de Rehasense Server rollator. Met 

een versterkt extra breed gelast frame weegt de Server HD 

minder dan 8 kg. Een van de lichtste rollators in de markt in 

de categorie gebruikers tot een maximaal gewicht van 200 kg.

HEAVY DUTY



Extra brede zitting 55 cm.

SERVER HD
HEAVY DUTY

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur: Antraciet

Max. gebruikersgewicht:  200 kg

Artikelnummers: 
HRSGL600 (Large) 
HRSGM550 (Medium)

Zitting breedte:  55 cm

Gewicht:
Large        : 7,9 kg
Medium  : 7,6 kg

Boodschappentas:
(breedte x diepte x hoogte)
35 x 17 x 25 cm
Max. vulgewicht: 5 kg.

Standaard banden:
Zwarte rubberen band (TPE)

Zachte banden:

Afmetingen:
(breedte x diepte x hoogte)

STABIEL EN DUURZAAM

OPVOUWBAAR EN MAKKELIJK TE DRAGEN
De rollator is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door het eenvoudige vergrendelingssysteem 
welke tevens dient als ergonomisch gevormd handvat waarmee de rollator opgepakt kan worden.

Het frame en de zitting zijn getest voor een maximale belasting van 200 kg. De rollator geeft direct 
een bijzonder stabiel en veilig gevoel zodra men deze vastpakt en er mee gaat rijden. De rem en de 
handrem hoeven maar met heel weinig kracht te worden bediend. Mensen met weinig kracht in hun 
handen kunnen deze rollator makkelijk bedienen. TPE-gelaagde wielen met rubberen loopvlak.

MATEN
De Server HD is verkrijgbaar in 2 maten – Medium en Large – 55 en 62 cm zithoogte met dezelfde 
brede zitting. Met de vaste zitting uit het assortiment van accessoires, is er ook nog een 
tussenhoogte in te stellen naar de behoefte van de klant.

ACCESSOIRES
Voor de Server HD is praktisch het gehele brede assortiment aan Rehasense accessoires beschikbaar.

HOOGTE VERSTELBAAR
Een ruime range. De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen vanaf minimaal 66 cm bij de 
Medium tot maximaal 102 cm bij de Large. 

Soepel instelbare handgreep-
hoogte met 10 arreteer posities. 

Zithoogtes 55 en 62 cm. Onderhoudsvrije en TPE-gelaagde 
onbreekbare wielen.

Speciaal dubbel gelast versterkt 
driehoekprofiel garandeert de 
levensduur bij gebruik tot 200 kg.

Blijft ingeklapt stevig gesloten met 
de drukknopsluiting.

Praktische boodschappentas, 
eenvoudig van de rollator te nemen 
door de speciaal ontworpen haken.

Medium  : 69 x 68 x 66 – 86 cm
Large        : 69 x 68 x 74 – 102 cm 

Transport afmetingen gevouwen:
(lengte x hoogte x breedte)

Medium  : 68 x 79 x 22,5 cm
Large        : 68 x 86 x 22,5 cm

Alle versies zijn ook leverbaar met 
zachte banden.
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De Server HD is     -gecertifieerd en voldoet aan 
de eisen van EU voorschrift 93/42 EEC voor medische apparatuur.

Zwarte, hoge en zachte 
polyurethaanband




