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 FLUX - solid og pålidelig trækrollator som vokser med brugeren

 Flux tilbyder følgende innovative tilbehør
• Afviserhjul som beskytter mod kanter og vægge.
• Justerbar holder / baggagebærer til tasker o.lign.
• Dynamisk hoftestøtte for gang med hånd og underarmstøtte. 
• Hængekøjesæde køre / sæde med bælte. 

Flux er et hjælpemiddel der giver brugeren en naturlig gang. Åben i gå retningen og fysisk og optisk 
fri for forhindrende dele. Flux opfordrer til en oprejst position og naturlige bevægelser. Brugerens egne 
bevægelser udnyttes og forstærkes.
Den mest solide, men samtidigt ekstremt lette rammekonstruktion med tvær af- stivninger i den bagerste del 
af rammen giver umiddelbar sikkerhed og søger for en sikker gang for brugeren.
Den innovative og sikre lås for tilbageløb søger for sikkerheden. Fjederbelastede friktionshjul med frie 
kuglelejre holder konstant kontakt med baghjulene og låser dem umiddelbart hvis de skulle begynde at køre 
bagover. Tilbageløb låsen på hjulene bagtil kan deaktiveres for fri færdsel frem og tilbage.
Flux ”vokser med brugeren”. Højde justerbare håndtag gør det enkelt at justerer hjælpemiddellet  efter 
forskellige kropshøjder. De universale håndtag (ekstra udstyr) tillader justering af bredden og højden af 
håndtagene.
Flux er nedfældbar med sikkerhedslås som gør transport og opbevaring lettere.

Flux er tilgængelig i 4 forskellige størrelser.

Afviserhjul
1306-1006 par

Holder for skoletaske
1306-1008 str 1-2
1306-1082 str 3-4

Hoftestøtte 
(m mulighed for fjedring/dynamik)
1312-1003 Hoftestøtte f. fjedring
                  hoftebredde 53-83
1312-1002 Hoftestøtte f. fjedring, 
                  hoftebredde 65-115
1313-1037 Fjedring str 1-4 m/ blød
1313-1038 Fjedring str 1-4  m/ hård

Hængekøjesæde
1307-1017 Hoftebredde 57-77 cm 
                  (husk best. ramme) 
1307-1018 Hoftebredde 73-103 cm 
                  (husk best. ramme)

Standard håndtag Universal håndtagBaglænsbremse



 FLUX - solid og pålidelig trækrollator som vokser med brugeren  Flux yderligere tilbehør
• Kurv
• Tipsikring
• Slæbebremse 
• Sæde
• Hofte og rygstøtte
• Parkeringsbremse
• Universale håndtag,
• Underarmstøtte
• Retningsspærre forhjul

 FLUX - størrelser og ramme farver

Grå aluminium 

Perle Rubinrød Perle nat blå

Perle ensian blå

FLUX, Størrelse 1: FLUX, Størrelse  2:

FLUX, Størrelse  3: FLUX, Størrelse  4:

Kurv  
1306-1010 (kun i kombination 
                   med holder)

1306-1067 antitip str 1-3, par
1306-1079 antitiphjul str  1-3, par
1306-1087 antitiphjul str  4, par

Slæbebrems 
1306-1057 str 1-3
1303-1028 str 4 (ikke i kombination    
                  med trommelbremse)

Sæde
1307-1002 str 1-2
1307-1004 str 3-4

Hofte og rygstøtte,multiregulerbar 
1313-1001 str  1-4 

Trommelbremse m/park. bremse
1306-1012 str 1-3 
1306-1085 str 4

Universalhåndtag, brederegulerbar 
1306-1015 str 1 par
1306-1017 str 2 par
1306-1094 str 3 par
1306-1084 str 4 par
1306-1080 Stopper kørehåndtag par

Underarmstøtte 
1306-1081 sæt (ikke i kombination   
                  med universalhåndtag)
1306-1014 sæt 3 dimensional 
                  indstilling (ikke i     
                  kombination med       
                  universalhåndtag)



 FLUX - Teknisk data

Navn Flux str. 1 Flux str. 2 Flux str. 3 Flux str. 4
Vare nummer 1300-1002 1300-1004 1300-1006 1300-1008
Standard håndtag
Højde, standard håndtag 48-61 cm 57-81 cm 69-87 cm 82-102 cm
Bredde, standard håndtag 41 cm 46 cm 51 cm 51 cm
Universal håndtag
Højde, universal håndtag 43-68 cm 51-88 cm 62-94 cm 75-102 cm
Bredde, universal håndtag 29-41 cm 34-46 cm 39-51 cm 39-51 cm
Rammelængde 65 cm 81 cm 88 cm 91 cm
Rammebredde 64 cm 69 cm 74 cm 78 cm
Max. brugervægt 60 kg 75 kg 75 kg 100 kg
Diameter for/ baghjul 15/20 cm 15/20 cm 15/20 cm 20/30 cm
Sædehøjde 37 cm 44 cm 54 cm 58 cm
Vægt 6,5 kg 6,8 kg 7,1 kg 9 kg

 FLUX - Basiskonfigurationen
• Kompakt & foldbar ramme
• Solid & let aluminium-konstruktion
• Højde-og dybde justerbar håndtag
• Svingbare forhjul
• Polyurethan dæk (massive)
• Baglænsbremse

SCAN for at se FLUX produktvideo i HD-kvalitet!

HOGGI GmbH
• Eulerstraße 27 
• D-56235 Ransbach-Baumbach 
• Internet: www.hoggi.de 
E-mail: info@hoggi.de 
• Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0 
• Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99 
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ProducentLeverandør

Medema A/S 
Enggårdvej 7
• DK-7400 Herning 
• Internet: medema.com
• E-mail info@medema.com
• Telefon: 70 10 17 55
• Felefax: 97 18 88 35


