
R82 Crocodile
Lett og stødig trekkrullator 
for aktive barn



R82 Crocodile R82 | Nothing compares to a smile!

Crocodile – skapt til frihet og bevegelse
Crocodile er en bakovervendt rullator for aktive barn som både kan og vil litt mer. Rullatoren er 
plassert bak barnet, slik at barnet får en mer oppreist gange og frihet til bevegelse. Den er enkel å 
slå sammen og derfor lett å ta med overalt. 

Standardutgaven av Crocodile fungerer 
godt for barn som kun har behov for litt 
støtte, men den kan også suppleres 
med forskjellig tilbehør - alt etter 
behov.  

Crocodile kan brukes både innen- og 
utendørs. Benyttes den utendørs, 
anbefales det å montere håndbremser 
(tilbehør). 

Crocodile leveres som standard med 
komforhåndtak med knopp, svinghjul 
med retningssperre, bakhjul med 
slepebrems og ryggsperre, samt sete 
og veske.

Ryggesperre sikrer at rullatoren 
ikke ruller baklengs. Lett å slå 
av/ på.

Sammenleggbar ramme gjør det 
lett å oppbevare og transportere 
Crocodile.

Lett å regulere i høyden, helt uten 
bruk av verktøy.

Håndtak som er justerbare både i 
høyden og bredden.

27 - 69 cm 39-100 cm max. 180 cm max. 30-80 kg

Crocodile str. 1  i standardkonfigurasjon



R82 Crocodilewww.etac.no
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Tilbehør (Se hele utvalget på www.etac.no)

[01] Håndbremser, sett. [02] Ryggstøtte med sidestøtter. [03] Belte til hoftestøtte. [04] Sete. 
[05] Hoftestøtter til sidemontering, sett. [06] Veske. [07] Tippesikring. [08] Stang til tilbehør. 
[09] Polstret ryggstøtte. [10] Hengesete [11] Underarmsstøtter med gripehåndtak, sett. [12] 
Håndtakspolstring. [13] Endestopp til håndtak. [14] Ledsagerhåndtak.

Crocodile Str. 1 (Gul) Str. 2 (Sort) Str. 3 (Grå)

Varenr. 3286811 3286812 3286813

HMS-nr. 267615 267616 267617

Bredde (G) 62 cm 69 cm 69 cm 

Høyde (I) 49 - 66 cm 65 - 82 cm 77 cm

Lengde (H) 72 cm 84 cm 87 cm

Setehøyde 30 cm 41 cm 54 cm

Bredde mellom håndtak (J) 27 - 55 cm 32 - 60 cm 35-69 cm

Høyde fra gulv til håndtak  (K) 39 - 70 cm 55 - 88 cm 70-100 cm

Høyde, sammenlagt 31 cm 27 cm 29 cm

Lengde, sammenlagt 72 cm 86 cm 100 cm

Vekt 5,5 kg 6,5 kg 12 kg

Maks. brukervekt 30 kg 45 kg 80 kg

Maks. brukervekt 115 cm 150 cm 180 cm

Svingradius 75 cm 77 cm 90 cm

Bestilling

Crocodile som standard

Ramme Aluminium, sammenleggbar

Rammefarger Gul (str. 1), sort (str. 2) og sort perlemor (str. 3)

Toppbøyle Høydejusterbar, polstret med trekk

Håndtak med knopp Polstrede komforthåndtak, bredde- og høydejusterbare

Forhjul Massive 150 x 30 mm, vendbare med retningsstabilisator

Bakhjul Massive 200 x 30 mm

Veske Svart nylon

Sete Oppfellbart, polstret

Bremser Slepebrems integrert i bakhjul og ryggesperre på bakhjul.
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Crocodile str. 3Crocodile str. 1 Crocodile str. 2



“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv, og følge 
sine drømmer uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no
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Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon 815 69 469 
E-post hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no


