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Ryggband

Ett bekvämt och 
tryggt stöd att luta 
sig mot. Monteras i 
körhandtagen och 
följer därmed med i 
höjdjusteringen.

Egenskaper och Tillval

Steghjälp

”Pedal” som 
underlättar att 
passera trottoarkanter 
eller liknande. 
Monteras på höger 
sida.

Tekniska data

Legacy 520
Legacy 600

Bredd yttre mått        

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Djup
Bredd mellan 

hjulen

WIDTH BETWEEN WHEELS

Total höjd Sitshöjd
Bredd mellan 

handtag

WIDTH BETWEEN HANDLES

Hjuldiameter

600 mm
600 mm

650 mm
720 mm

455 mm
455 mm

760 -850  mm
835 -920 mm

540 mm
620 mm

420 mm
420 mm

200 mm
200 mm

Legacy 520, 600

Produkt vikt

MAX. USER WEIGHT

Max 
användarvikt

7,2 kg
7,6 kg

150 kg

Färg

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, 
www.invacare.se

Du vill ha en rejäl rollator i bra kvalitet. En rollator med fler möjligheter än en basrollator, men 
utan den mest avancerade anpassningarna och tillbehören.

Dolomite Legacy är originalet som erbjuder exakt det här. Därför har den också inspirerat till 
mängder av liknande rollatorer genom åren.

Artikelnummer

Legacy 520 12052-37-24DA
Legacy 600 12050-37-24DA

RAL 5022

Mjukgrepp

Ett öppet grepp och 
mjukare alternativ 
till de anatomiska 
handtagen.

Gångutrymme

Generöst gångutrymme inne i rollatorn är ett signum för Dolomite. 
Den uppfällbara sitsen ger stort gångutrymme och gör det lättare att 
nå saker. Bakhjulen i gafflar ger generöst gångutrymme mellan hjulen 
och snäva yttermått. Sitsen har en strukturerad yta med antihalk-
funktion, rundad bakkant och generös sittyta gör att användaren kan 
sitta säkert och bekvämt under lång tid. 

Trygg hopfällning

Lätt att förstå och använda. Högt 
placerat fällhandtag underlättar 
hopfällning. Korgen kan max 
belastas med 9 kg, och brickan 
klarar maximaqlt av en belastning 
på 5 kg.


