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”Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är 
långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall haft 
en. Men jag slår inte av på takten. Jag hänger med. Även om vissa saker inte 
är så enkla längre. Små saker och en del stora saker. Mitt utseende spelar roll, 
jag är fortfarande fåfäng. Jag är fortfarande lycklig. Jag vet att jag behöver 
hjälp, till och med ganska mycket hjälp. Det gör mig inget, bara det fungerar. 
Det är vad det är.”
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Your Life. Your Way. 
Våra produkter ska vara en naturlig del i vardagen för alla som 
har behov av dem. Vår drivkraft och motivation handlar om att 
uppfylla detta.

Vi har lång erfarenhet av hjälpmedel och genom vårt engagerade 
och kunniga säljteam garanterar vi alltid service av hög kvalitet 
och tillförlitlig support.

Välkommen till Human Care. 

www.humancare.se
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Rollatorer
Human Care har sedan 30 år tillbaka erbjudit högkvalitativa rollatorer 
med ergonomisk och säker design. Varje användare har unika behov och 
vi försöker möta dessa med hjälp av våra olika modeller. Med vår breda 
produktportfölj erbjuder vi en daglig följeslagare för alla.



Carl-Oskar
•	 Stabil	på	ojämna	ytor
•	 Bekväm	att	köra
•	 Lätt	att	fälla	ihop

Rollatorn Carl-Oskar är Human Cares väl kända 
bästsäljare. Det är en säker och tillförlitlig  
allroundrollator som finns i fyra olika bredder 
och har en brukarvikt på 150 kg. Carl-Oskar har 
en flexibilitet i chassit som gör att den är stabil 
även på ojämna ytor som till exempel i utom-
husmiljö. Carl-Oskar är också lätt att manövrera 
och har ergonomiska handtag för ett bekvämt 
och stabilt grepp.

Carl-Oskar är lätt att fälla ihop och rollatorn står 
stadigt och utan stöd i hopfällt läge. Carl-Oskar 
finns även som en förstärkt modell med en maxi-
mal brukarvikt på 275 kg.

Carl-Oskar

Hjulstorlek: 300 x 45 mm Tillbehör på sid 25

Carl-Oskar - med luftpumpade hjul

Carl-Oskar - Förstärkt

Art. nr. Höjd min-max Sitthöjd Bredd Bredd ihopfälld Sittbredd Längd Vikt Max brukarvikt

57cm: 11150 770 - 950 mm 640 mm 570 mm 260 mm 370 mm 820 mm 11,1 kg 150 kg

62cm: 11250 770 - 950 mm 640 mm 620 mm 260 mm 420 mm 820 mm 11,3 kg 150 kg

67cm: 11350 770 - 950 mm 640 mm 670 mm 260 mm 470 mm 820 mm 11,4 kg 150 kg

72cm: 11450 770 - 950 mm 640 mm 720 mm 260 mm 520 mm 820 mm 115 kg 150 kg

57cm: 11151 770 - 950 mm 640 mm 570 mm 260 mm 370 mm 820 mm 11,1 kg 150 kg

62cm: 11251 770 - 950 mm 640 mm 620 mm 260 mm 420 mm 820 mm 11,3 kg 150 kg

 67cm: 11351 770 - 950 mm 640 mm 670 mm 260 mm 470 mm 820 mm 11,4 kg 150 kg

72cm: 11451 770 - 950 mm 640 mm 720 mm 260 mm 520 mm 820 mm 115 kg 150 kg

62cm: 61225 770 - 950 mm 640 mm 620 mm 260 mm 420 mm 820 mm 13,2 kg 275 kg 

67cm: 61325 770 - 950 mm 640 mm 670 mm 260 mm 470 mm 820 mm 13,3 kg 275 kg

72cm: 61425 770 - 950 mm 640 mm 720 mm 260 mm 520 mm 820 mm 13,4 kg 275 kg

Flexibilitet i chassit Stora  stabila  hjul Ergonomiska handtag för ett 
bekvämt och stabilt grepp

www.humancare.se
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•	 Stabil	på	ojämna	ytor
•	 Smalaste	modellen,	endast	57	cm	bred
•		 Perfekt	både	utomhus	och	inomhus

Rebel
Rebel är en all-round rollator av högsta kvalitet. 
Den är mycket kompakt och enkelt att använda. 
Rebel är säker och pålitlig och finns i fyra olika 
bredder. Rebel har en flexibilitet i chassit som gör 
att den är stabil även på ojämna ytor. Rollatorn 
är även lätt att manövrera och har ergonomiska 
handtag för ett bekvämt och ergonomiskt grepp. 
Brukarvikten är 140 kg.

Rebel är lätt att fälla ihop och rollatorn står 
 stadigt utan stöd i hopfällt läge. Rebel finns även 
som en förstärkt modell med en maximal brukar-
vikt på 250 kg.

Hjulstorlek: 200 x 40 mm Tillbehör på sid 25

Rebel

Rebel - Låg

Rebel - Förstärkt

Art. nr. Höjd min-max Sitthöjd Bredd Bredd ihopfälld Sittbredd Längd Vikt Max brukarvikt

57cm: 22140 750 - 930 mm 620 mm 570 mm 250 mm 370 mm 750 mm 9,5 kg 140 kg

62cm: 22240 750 - 930 mm 620 mm 620 mm 250 mm 420 mm 750 mm 9,6 kg 140 kg 

67cm: 22340 750 - 930 mm 620 mm 670 mm 250 mm 470 mm 750 mm 9,7 kg 140 kg

72cm: 22440 750 - 930 mm 620 mm 720 mm 250 mm 520 mm 750 mm 9,9 kg 140 kg

57cm: 22141 680 - 860 mm 540 mm 570 mm 250 mm 370 mm 750 mm 9,2 kg 140 kg

62cm: 22241 680 - 860 mm 540 mm 620 mm 250 mm 420 mm 750 mm 9,4 kg 140 kg

67cm: 22341 680 - 860 mm 540 mm 670 mm 250 mm 470 mm 750 mm 9,5 kg 140 kg

72cm: 22441 680 - 860 mm 540 mm 720 mm 250 mm 520 mm 750 mm 9,7 kg 140 kg 

62cm: 71221 750 - 930 mm 620 mm 670 mm 250 mm 470 mm 750 mm 11,5 kg 250 kg

67cm: 71321 750 - 930 mm 620 mm 720 mm 250 mm 520 mm 750 mm 11,6 kg 250 kg

72cm: 71421 750 - 930 mm 620 mm 720 mm 250 mm 520 mm 750 mm 11,8 kg 250 kg

Bekväm att köra Flexibilitet i chassit Enkel att fälla ihop

www.humancare.se
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Parade
•	 Låg	vikt–	endast	8,8	kg
•	 Stabil	på	ojämna	ytor
•	 Lätt	att	manövrera	i	trånga	utrymmen

Parade är en kompakt rollator utformad för att 
vara lätt att manövrera även i trånga ut rymmen. 
Trots sin låga vikt på endast 8,8 kg är denna 
 rollator fortfarande mycket stabil och ger mycket 
kvalitet för för pengarna. Parade har en flexibilitet 
i chassit som gör att den är stabil även på ojämna 
ytor. Parad har en maximal brukarvikt på 140 kg.

Parade har ergonomiska handtag för ett bekvämt
och stabilt grepp. Den är lätt att fälla ihop och står 
stadigt utan stöd.

Parade

Hjulstorlek: 200 x 32 mm Tillbehör på sid 25

Art. nr. Höjd min-max Sitthöjd Bredd Bredd ihopfälld Sittbredd Längd Vikt Max brukarvikt

85500 740 - 950 mm 595 mm 585 mm 200 mm 430 mm 695mm 8,8 kg 140 kg

Låg vikt– endast 8,8 kg Enkel att fälla ihop Ergonomiska handtag för ett 
stabilt grepp

www.humancare.se
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Carla
•	 Stort	gångutrymme
•	 Hög	brukarvikt
•	 Bekväm	att	köra

Carla är en den nya generationens rollatorer. 
Den har en låg vikt men är fortfarande mycket 
stabil och på grund av de stora cambrade hjulen 
rör den sig stabilt och säkert. Denna kvalitets-
rollator har en brukarvikt på 160 kg.

Carla är designad på ett sätt som skapar stort 
gångutrymme för brukaren. De sex modellerna 
tillgodoser behoven hos såväl kort som lång. 
 Carla är lätt att fälla ihop och står stabilt i ihop-
fällt läge.

Carla

Hjulstorlek: 300 x 36 mm Tillbehör på sid 25

Art. nr. Höjd min-max Sitthöjd Bredd Bredd ihopfälld Sittbredd Längd Vikt Max brukarvikt

71115 670 - 800 mm 500 mm 580 mm 195 mm 400 mm 810 mm 10,5 kg 160 kg 

71125 670 - 800 mm 540 mm 580 mm 195 mm 400 mm 810 mm 10,5 kg 160 kg

71135 670 - 800 mm 580 mm 580 mm 195 mm 400 mm 810 mm 10,5 kg 160 kg

71215 800 - 1020 mm 570 mm 630 mm 195 mm 450 mm 810 mm 10,5 kg 160 kg 

71225 800 - 1020 mm 610 mm 630 mm 195 mm 450 mm 810 mm 10,5 kg 160 kg 

71235 800 - 1020 mm 650 mm 630 mm 195 mm 450 mm 810 mm 10,5 kg 160 kg

Rundade hörn för att skydda 
möbler och inredning

Stora cambrade hjul för ökad 
stabilitet och trygghet

Enkel att fälla ihop

www.humancare.se
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Solo
•	 Låg	vikt,	7,8	kg
•	 Lätt	att	manövrera
•	 Skapar	stort	gångutrymme

Solo är framtiden där funktion kombineras 
med snygg design. Den har låg vikt, vilket gör 
den smidig och mycket lätt att manövrera även 
på o jämna ytor. Solo är en idealisk rollator för 
en  aktiv användare som vill upprätthålla en 
 oberoende livsstil.

Solo är designad på ett sätt som medger stort 
gångutrymme. Rollatorn har en mjuk och  behaglig 
sittdyna och ihopfällning görs enkelt med ett 
handtag integrerat i sitsen. Solo har ett brett  
utbud av tillbehör, till exempel droppställning, 

Hjulstorlek: 200 x 30 mm Tillbehör på sid 25

Solo
Art. nr. Höjd min-max Sitthöjd Bredd Bredd ihopfälld Sittbredd Längd Vikt Max brukarvikt

81215 780 - 960 mm 480 mm 630 mm 240 mm 400 mm 700 mm 7,8 kg 140 kg

81225 780 - 960 mm 565 mm 630 mm 240 mm 400 mm 700 mm 7,8 kg 140 kg

81235 780 - 960 mm 605 mm 630 mm 240 mm 400 mm 700 mm 7,8 kg 140 kg

Lätt att fälla ihop Mjuk och bekväm sittdyna Dold bromslösning

www.humancare.se
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•	 Passar	de	flesta	brukare
•	 Släta	hjulsidor
•	 Lätt	att	använda	och	manövrera

Fellow Supreme
Fellow Supreme rollator kombinerar hög kvalitet  
och ergonomisk design med en låg tyngdpunkt 
för ökad säkerhet och stabilitet. Den passar de 
flesta brukare tack vare en handtagshöjd som går 
att justera mellan 73-100 cm.

Fellow Supreme har en konstruktion i fram-
gaffeln som gör den mycket enkelt att manövrera. 
Bromsen kräver liten kraft vilket innebär att även 
användare med nedsatt handfunktion enkelt 
kan låsa hjulen. Fellow Supreme är också lätt att  
fälla ihop.

Fellow Supreme

Hjulstorlek: 195 x 44 mm Tillbehör på sid 25

Art. nr. Höjd min-max Sitthöjd Bredd Bredd ihopfälld Sittbredd Längd Vikt Max brukarvikt

85400 730 - 1000 mm 590 mm 630 mm 370 mm 440 mm 680 mm 8,0 kg 150 kg

Stadig sits som är uppfällbar 
för ökat gångutrymme

Lättbromsad och med 
framåtvända handtag

Löstagbart lastgaller, för enkel
tvätt och rekonditionering

www.humancare.se
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Fellow Classic
•	 Passar	de	flesta	brukare
•	 Lätt	att	manövrera
•	 Enkel	och	mjuk	bromsning

Säkra och tillförlitliga Fellow Classic är en all-
round rollator med hög kvalitet. För att passa 
många användare finns den  i fem modeller,  hög, 
standard, låg, bred och smal. 

Fellow Classic har en unik gaffelkonstruktion 
som gör den mycket enkel att manövrera. Brom-
sen kräver liten kraft vilket inne innebär att även 
användare med nedsatt handfunktion enkelt kan 
låsa hjulen. Fellow Classic har ett brett utbud av 
tillbehör, till exempel droppställning.

Fellow Classic

Hjulstorlek: 195 x 44 mm Tillbehör på sid 25

Art. nr. Höjd min-max Sitthöjd Bredd Bredd ihopfälld Sittbredd Längd Vikt Max brukarvikt

Standard: 88009 770 - 950 mm 590 mm 630 mm 290 mm 440 mm 690 mm 8, 0 kg 150 kg

Låg: 88109 680 - 805 mm 505 mm 620 mm 290 mm 440 mm 600 mm 7, 7 kg 130 kg

Bred: 88309 770 - 950 mm 600 mm 690 mm 290 mm 500 mm 690 mm 8, 7 kg 150 kg

Smal: 88509 770 - 950 mm 600 mm 595 mm 290 mm 440 mm 690 mm 8,1 kg 130 kg

Hög: 88609 820 - 1000 mm 640 mm 625 mm 290 mm 440 mm 690 mm 8,1kg 130 kg

Framåtvända handtag Lätt och mjuk broms Integrerat lastgaller

www.humancare.se
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neXus 3
neXus 3 är en modern, lättrullad och stabil rolla-
tor med snygg design. Den har en “X-formad” ram-
konstruktion vilket gör att den fälls ihop från sida 
till sida. Detta gör att det går snabbt och enkelt 
att fälla ihop rollatorn. neXus 3 kan stå självstän-
digt i ihopfällt läge för att ta upp så lite utrymme 
som möjligt när den inte används.

neXus 3 har ett vadderat ryggband med två sit-
tlägen för bekvämt sittande. Rollatorn levereras 
med tillbehören steghjälp, ryggband och mjuk-
korg. Steghjälpen förenklar framkomlighet över 
trottoarkanter och den mjuka korgen med flera 
fickor skapar enkel förvaring. Som tillbehör finns 
också en rymlig hård korg, släpbroms och käp-
phållare.

•	 Mycket	lätt	vikt,	från	6,8	kg
•	 Mjuk	korg	som	kan	sitta	kvar	vid	ihopfällning
•	 Vadderat	ryggband	med	två	sittlägen

Kabelfria bromsar. Hård korg finns som tillbehör. Står självständigt i ihopfällt 
läge. 

Tillbehör på sidan 25.

Nexus 3

Art. nr. Höjd (min-max) Sitthöjd Bredd
Bredd 
inhopfälld

Bredd mellan 
handtag

Hjulstorlek
Bredd mellan 
hjul

Sittbredd Längd Vikt
Vikt-
kapacitet

Superlåg: 460018EU 700-775 mm 470 mm 610 mm 254 mm 445 mm  200 x 30 mm 470 mm 406 mm 660 mm 6.8 kg 150 kg

Låg:460022EU 749 - 851 mm 533 mm 610 mm 254 mm 445 mm  200 x 30 mm 470 mm 406 mm 686 mm 6.8 kg 150 kg

Standard:460024EU 826 mm - 927mm 610 mm 610 mm 254 mm 445 mm  200 x 30 mm 470 mm 406 mm 700 mm 7.3 kg 150 kg
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Carl-Oskar RA
Carl-Oskar RA är en  säker och pålitlig rollator 
med separata armstöd. Rollatorn är designad för 
användare som behöver extra stöd eller som har 
svårt att manövrera en vanlig rollator. 

Carl-Oskar RA har stora kullagrade hjul. Carl-
Oskar RA har också en flexibilitet i chassit som 
gör att den är stabil även på ojämna ytor som till 
exempel i utomhusmiljö. Den finns med eller utan 
sits och  har ett komplett utbud av tillbehör. 

Carl-Oskar RA är höjdjusterbar och står stabilt i 
hopfällt läge.

Individuellt justerbara armstöd Ergonomiska handtag för ett 
bekvämt grepp

Flexibelt chassi

Carl-Oskar RA

Hjulstorlek: 300 x 45 mm Tillbehör på sid 25

Art. nr. (med sits lägg till -1, exv. 22311-1) Höjd min-max Bredd Bredd ihopfälld Längd Vikt Max brukarvikt

Låg 67cm: 12315 950 - 1130 mm 670 mm 260 mm 820 mm 13,0 kg 125 kg

Nor 67cm: 12325 1070 - 1260 mm 670 mm 260 mm 820 mm 13,2 kg 125 kg

Låg 72 cm: 12415 950 - 1130 mm 720 mm 260 mm 820 mm 13,1 kg 125 kg

Nor 72cm: 12425 1070 - 1260 mm 720 mm 260 mm 820 mm 13,3 kg 125 kg

•	 Individuellt	justerbara	armstöd
•	 Ergonomiska	handtag	för	ett	bekvämt	grepp
•	 Flexibelt	chassi	för	stabil	körning

www.humancare.se
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Rebel RA
Rebel RA är en säker och pålitlig rollator med 
separata underarmstöd. Den är designad för 
 användare som behöver extra stöd eller som har 
svårt att manövrera en vanlig rollator. 

Rebel RA har en framgaffelkonstruktion med 
kullagrade hjul som gör att den är mycket lätt att 
manövrera. Den har också ergonomiska handtag 
för ett bekvämt och stabilt grepp. Rebel RA går att 
använda både inomhus och utomhus.

Rebel RA
Art. nr. (med sits lägg till -1, exv. 22311-1) Höjd min-max Bredd Bredd ihopfälld Längd Vikt Max brukarvikt

Låg 67cm: 22311 860 - 1040 mm 670 mm 250 mm 750 mm 11,3 kg 125 kg

Nor 67cm: 22321 1040 - 1220 mm 670 mm 250 mm 750 mm 11,5 kg 125 kg

Låg 72 cm: 22411 860 - 1040 mm 720 mm 250 mm 750 mm 11,4 kg 125 kg

Nor 72 cm: 22421 1040 - 1220 mm 720 mm 250 mm 750 mm 11,6 kg 125 kg

Hjulstorlek: 200 x 40 mm Tillbehör på sid 25

Justerbara underarmsstöd Ergonmiska handtag Flexibelt chassi

•	 Individuellt	justerbara	underarmsstöd
•	 Ergonomiska	handtag	för	ett	bekvämt	grepp
•	 Flexibel	chassi	för	stabil	körning

www.humancare.se

Flexibelt chassi
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Staffan RA
Staffan RA är en mycket lättmanövrerad rollator 
för inomhusbruk. Den är endast 59 cm bred vilket 
gör det lättare att ta sig fram i trånga utrymmen. 
Staffan RA har även justerbara underarmstöd 
som  ger ett stabilt och ergonomiskt grepp för 
brukaren.

Staffan RA har fasta bakhjul och broms för ökad  
stabilitet och säkerhet. Den har en maximal höjd 
på 1280 mm (Staffan Hög) och kan fällas ihop för 
att förenkla transport. 

Staffan RA
Art. nr. Höjd min-max Bredd Hjulstorlek Längd Vikt Max brukarvikt

Låg 59cm: 42221 860 - 1080 mm 590 mm 200 x 40 mm 710 mm 10,3 kg 90 kg

Hög 59cm: 42231 1070 - 1280 mm 590 mm 200 x 40 mm 710 mm 10,6 kg 125 kg

Hjulstorlek: 200 x 40 mm Tillbehör på sid 25

Justerbara underarmsstöd Endast 59 cm bred Ergonomiska handtag

•	 Justerbara	underarmstöd
•	 Endast	59	cm	bred	för	enkel	användning	inomhus
•	 Lätt	att	manövrera

www.humancare.se



Carl-Oskar gåbord
Carl-Oskar gåbord är en säker och pålitlig rollator 
med hel dyna designad för brukare som behöver 
extra stöd eller som har svårt att manövrera en 
vanlig rollator. Den har stora kullagrade hjul för att 
mer stabilt ta sig fram på ojämna ytor. 

Carl-Oskar gåbord har ergonomiskt ut formade 
handtag som ger ett bekvämt grepp. Med 
gåbordsdynan demonterad kan gåbordet fällas 
ihop för enklare transport. 

Carl-Oskar gåbord

Hjulstorlek: 300 x 45 mm Tillbehör på sid 25

Art. nr. Höjd min-max Bredd Bredd ihopfälld Längd Vikt Max brukarvikt

Låg 67cm: 13315 950 - 1130 mm 670 mm 260 mm 820 mm 14,5 kg 125 kg

Nor 67cm: 13325 1070 - 1260 mm 670 mm 260 mm 820  mm 14,7 kg 125 kg

Låg 72cm: 13415 950 - 1130 mm 720 mm 260 mm 820 mm 14,6 kg 125 kg

Nor 72cm: 13425 1070 - 1260 mm 720 mm 260 mm 820 mm 14,8 kg 125 kg

Fast och bred dyna Går att fälla ihop vid transport Ergonomiska handtag

•	 Fast	och	bred	dyna
•	 Ergonomiska	handtag	för	ett	bekvämt	grepp
•	 Lätt	att	manövrera

www.humancare.se
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Rebel gåbord

Hjulstorlek: 200 x 40 mm Tillbehör på sid 25

Art. nr. Höjd min-max Bredd Bredd ihopfälld Längd Vikt Max brukarvikt

Låg 67cm: 23311 860 - 1040 mm 670 mm 250 mm 750 mm 12,8 kg 125 kg

Nor 67cm: 23321 1040 - 1220 mm 670 mm 250 mm 750 mm 13,0 kg 125 kg 

Låg 72cm: 23411 860 - 1040 mm 720 mm 250 mm 750 mm 12,9 kg 125 kg

Nor 72cm: 23421 1040 - 1220 mm 720 mm 250 mm 750 mm 13,1 kg 125 kg

Fast och bred dyna Går att fälla ihop vid transport Bekväma handtag

www.humancare.se

Rebel gåbord
Rebel gåbord är en säker och pålitlig rollator med  
fast och bred dyna. Den är designad för  brukare  
som behöver extra stöd eller som har svårt att 
manövrera en vanlig rollator. 

Rebel gåbord har en framgaffeldesign med 
kul lagrade hjul vilket gör rollatorn mycket lätt-
svängd. Denna egenskap gör den extra upp-
skattad av smärtkänsliga brukare. Rebel gåbord 
kan användas både utomhus och inomhus och 
kan fällas ihop för att förenkla transport.

•	 Lätt	att	manövrera	
•	 Fast	och	bred	dyna
•	 Bekväma	handtag
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Staffan gåbord
Staffan gåbord är ett mycket lättmanövrerat 
gåbord för inomhusbruk. Den finns i två varianter, 
staffan hög och Staffan låg där den höga har en 
maximal höjd på 1280 mm. 

Staffan gåbord har fasta bakhjul och enkel broms 
för ökad stabilitet och säkerhet. Vid transport kan 
Staffan gåbord fällas ihop.

Staffan gåbord

Hjulstorlek: 200 x 40 mm Tillbehör på sid 25

Fast och bred dyna med 
stödkant i sidled

Endast 62 cm bred Lätt att manövrera

•	 Lätt	att	manövrera
•	 Endast	62	cm	bred
•	 Smidig	användning	inomhus

www.humancare.se

Art. nr. Höjd min-max Bredd Hjulstorlek Längd Vikt Max brukarvikt

Låg 62cm: 43211 860 - 1080 mm 620 mm 200 x 40 mm 710 mm 11,7 kg 90 kg

Hög 62cm: 43221 1070 - 1280 mm 620 mm 200 x 40 mm 710 mm 11,9 kg 125 kg
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Svea gåbord
Svea är ett stabilt och säkert hydrauliskt 
gåbord med fasta bakhjul och broms. Med en 
rollators köregenskaper ger Svea brukaren de 
bästa förutsättningarna och maximal avlastning. 
 Ergonomiskt utformade handtag erbjuder bruka-
ren ett skonsamt och bekvämt grepp. Svea har 
också en höj- och sänkbar hydraulik (försedd 
med gaskolv)för att enkelt kunna anpassa 
höjden till olika brukare.

Svea kan användas både inom- och utomhus 
och finns i två olika bredder samt två höjder. Max 
brukarvikt 150 kg.

Svea gåbord
Art. nr. Höjd min-max Bredd Längd Vikt Max brukarvikt

Låg 59cm: 53211 820 - 1070 mm 590 mm 850 mm 14,9 kg 150 kg

Nor 59cm: 53221 1010 - 1260 mm 590 mm 850 mm 15,1 kg 150 kg

Låg 68 cm: 53411 820 - 1070 mm 680 mm 850 mm 15,1 kg 150 kg

Nor 68 cm: 53421 1010 - 1260 mm 680 mm 850 mm 15,3 kg 150 kg

Hjulstorlek: 200 x 40 mm Tillbehör på sid 25

Hydralisk höjdjustering Kullagrade hjul Ergonomiskt utformade 
handtag 

•	 Justerbar	höjd
•	 Robust	och	stabil
•	 Fast	och	bred	dyna	med	inbyggd	stödkant

www.humancare.se
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Tillbehör
Beskrivning Carl-

Oskar Rebel Parade Solo Carla
Fellow 
Supreme

Fellow 
Classic neXus	3

Carl-Oskar	
RA/gåbord

Rebel  
RA/gåbord

Staffan	
RA/gåbord

Svea	
gåbord

Släpbroms
Tillbehör som gör rollatorn mindre lättrullad.

10620 10620
 

80620 70880	

88121	 
(höger)  
88122	 

(vänster)
10625	 
(båda)

88121	 
(höger)  
88122	 

(vänster)
10625	 
(båda)

4950 10620 10620
 

Droppställning
Praktiskt förvaring av droppåsen.

80616 08814
 

Enhandsbroms
Möjliggör att styra bromsarna med en hand.

10652 10652
 

80652 10652

10669	 
(höger)  
10676	 

(vänster)

10677	 
(höger)  
10678	 

(vänster)

10653 10653

10653	
(Låg) 
10654	
(Hög)

10653

 

Steghjälp
Underlättar förflyttningen över hinder.

10612 10612 10661

80612 
(vänster) 
80613 

(höger)

70890 
(höger) 
70895 

(vänster)

Integrerad	i	
rollatorn.

 

10661

 

4879
(standard)

 

10612 10612 10612

Stänkskydd
Skyddar ben och klädsel. Levereras i par.

10608 10608

Stödhjul
Ger extra stabilitet.

50609

Käpphållare
Underlättar medtagandet av käppen.

10603 10603 10675 80603 80603 10603 10603 80703 10603 10603 40603
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Beskrivning Carl-
Oskar Rebel Parade Solo Carla

Fellow 
Supreme

Fellow 
Classic neXus	3

Carl-Oskar	
RA/gåbord

Rebel  
RA/gåbord

Staffan	
RA/gåbord

Svea	
gåbord

Ryggband
Ger ett stöd åt ryggen när brukaren vill sitta.

10621	
10655

(72cm)

10621	
10655

(72cm)

 

10621 72402 10668 10668 Inkluderat

Tidningsband
Tillbehör för att fästa morgontidningen.

10679
 

Syrgashållare
Ger säker förvaring av syrgastub.

10615 10615 80615 70615 10671 08811 10615 10615 40605
  

Korg	med	handtag
Underlättar vid inköp och utflykter.

10601 10601 10662 80611 80611 10666

08805	
(standard) 
88051	 
(Låg)  
88052	 
(smal,   

hög, bred)

4510 10601 10601 40601

Bricka
Underlättar förflyttning av saker.

10651	
(57cm)
10602	

10651	
(57cm)
10602	

10664 80602 70900 10667 08806 10602 10602

Väska
Skyddar mot insyn samt väder och vind.

08808

08808 
(standard, 

smal,  bred) 
88081 
(Låg)
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Kvalitet
För oss på Human Care är kvalitet ett ledord och något som alltid finns  
i åtanke. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom samtliga områden 
för att säkerställa att våra produkter och vårt företag motsvarar de krav och 
 förväntningar som våra kunder har. 

Human Care är certifierade enligt EN ISO 9001:2008.

För att garantera att våra produkter håller yttersta klass och högsta säkerhet, 
strävar vi efter att alltid ligga i framkant vad gäller krav och standarder. Att 
bara uppfylla gällande standarder är inte gott nog.

Human Cares rollatorer och tillbehör utvecklas med fokus på design, funktion 
och material. Detta för att produkterna ska vara av högsta kvalitet. Human 
Cares rollatorer och tillbehör uppfyller den senaste rollatorstandarden SS-EN 
ISO 11199-2/3.



www.humancare.se



CANADA
10-155 Colonnade Road

Nepean, ON K2E 7K1
Tel: +1 613 723 6734

Email: info.ca@humancaregroup.com

USA
4210 S. Industrial Drive, Suite 160

Austin, TX  78744
Tel: +1 512 476 7199

Email: info.usa@humancaregroup.com

AUSTRALIEN
Unit 9, 271 Wells Road

Chelsea Heights, Victoria 3196
Tel: +61 3 8773 1111

Email: info.au@humancaregroup.com

SVERIGE
Årstaängsvägen 21C  

117 43 Stockholm
Tel:- 08 510 132 00

Email: info.se@humancaregroup.com
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