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En guide för val av rollator-  
och rullstolshållare.
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1506-1281 Rollatorhållare Minicrosser X,  
för rollator och rullstol fastram

• Denna hållaren fungerar bra till rollatorer som fälls 
i djupled (framhjul emot bakhjul) och som har ett  
horisontellt rör att hänga i klykorna på  
rollatorhållaren. 

• Klykorna kan justeres i bredd på staget.    

• Höjdreglerbar i den övre delen (manuell). 
    

• Passar t. ex Dolomite Futura och Maxi plus  
rollator. 

• Hållaren fungerar även bra med fastramsstolar 
som har ryggbåge. 

• Passar t. ex Panthera fastram.

medemagruppen
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1506-1281 Rollatorhållare Minicrosser X,  
för rollator och rullstol fastram

• Denna hållaren fungerar bra  till rollatorer som fälls i djupled (framhjul emot bakhjul) och som har ett 
horisontellt rör att hänga i klykorna på rollatorhållaren. 

• Klykorna kan justeres i bredd på staget 

• Hållaren fungerar även bra med fastramsstolar som har ryggbåge. 
        

• Passar t. ex Dolomite Futura och Maxi plus rollator. 

• Passar t.ex Panthera.

medemagruppen
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1506-1604 Rollatorhållare Elektrisk Minicrosser X,  
för rollator och fastramstol

• Rollatorhållare elektrisk är som 1506-1281, men 
höjdregleringen är elektrisk så den övre delen kan 
sänkas för att undvika lyft av rollator eller rullstol. 

• Manöverbox för höjdreglering monteras under 
armstöd på höger eller vänster sida.

medemagruppen
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Tillbehör för 1506-1281 och 1506-1604

1. 1506-1931 Justerbart beslag i 5 fasta steg.  
Kommer i par.  
Används för att få lägre lyfthöjd av  
rollatorn/ rullstol fastram 

2. 1506-1256 Tvärbom XL, 65cm. 
Används för att ge stöd för t ex drivhjulet om  
det nedre std staget ej räcker i bredd. 

3. 1506-1295 Kryckkäppsbeslag 
Används för att kunna ha rollatorhållare och  
kryckkäppsbeslag samtidigt. 

4. 2406-1119 Skum till handtag 67cm  
Kan användas som polstring på tvärstag för 
att minska skav och stötar mot rollator/rullstol 
fastram.

medemagruppen
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Tillbehör passar 1506-1281 och 1506-1604 

1. 1506-1602 adapter rollatorhållare, justerbar i  
djupled  
Används för att få  klykorna längre ut. Bra till  
rullstolar med drivhjulet långt bak och rollatorer 
med djup ram. 

2. 1506-1814 distans till rollatorhållare c- skena 50 
mm 

3. 1506-1815 distans till rollatorhållare till c- skena 
100mm 

4. 1506-1816 distans till rollatorhållare till c- skena 
130mm 
Monteras mellan c- skenan på Minicrossern och 
rollatorhållaren. Detta ger ett större avstånd till  
sätet om det blir trångt mellan ryggstödet och  
rollatorhållaren.  

medemagruppen
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1506-1444 Rollatorhållare  
Minicrosser M/X Troja/Gemino 

• Rollatorhållare för sidofällbara rollatorer. 

• Passar många rollatorer med max 230mm i  
diameter på bakhjulet. 

• Enkelt att lyfta upp rollatorn. Fästes med  
kadborreband runt staget som går upp till  
körhandtagen.

medemagruppen
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1506-1444 Rollatorhållare  
Minicrosser M/X Troja/Gemino 

Passar t ex rollatorer: 

• Topro/Troja  

• Gemino 
  

• Access

medemagruppen
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1506-1630 Rollatorhållare med hängkrokar (hållare)

• Rollatorhållare med krokar som kan anpassas för 
att ge rollatorn bästa bärigheten. 

• Höjdreglerbar övre del (manuell). 

• Kan passa sidofällbara rollatorer.

medemagruppen
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Tillbehör som passar 1506-1630

1506-1903 Hållare krok lång till rollatorhållare  

1506-1904 Hållare krok medium till rollatorhållare  

1506-1905 Hållare krok kort till rollatorhållare 
 
Ibland behöver man olika längder beroende på  
rollatormodell.

medemagruppen
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Exempel på rollator som passar till 1506-1630

• Topro/Troja  

• Carl Oscar  
(kan behöva anpassa hållarna -krokarna) 

• Rebel  
(beroende på modell)

medemagruppen
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1506-1263 Hållare manuell rullstol Minicrosser X

• Passar kryssrams stolar. 

• Justerbar i höjden (manuellt). 

• Medar (hängkrokar) justerbara i bredd  
och vinkel. 

• Kan vinklas ner när de ej används.

medemagruppen
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Generell information

• Maxbelastning på hållarna är 20 kg. 

• Alla hållarna är universella och passer till fler modeller 
än de som är angivna i detta dokument. 
 

• Viktigt att rollatorn eller rullstolen sitter fast  
säkert och ej faller av under körning.  
Det kan vara nödvändigt med ytterligare fastsättning 
än den vi levererar som std till hållarna som t ex  
resårband med krokar. Dessa går att köpa i vanliga  
affärer.

medemagruppen
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