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Svenska

Velopeds & Walkers
Made for Walking
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SWEDISH 
DESIGN

Omslagsfoto:  
Domenico och Alice från Italien njuter av utsikten på 
stranden.

Användarfoton:
Alla användarfoton i denna katalog är foton av riktiga 
användare, som vi har fått från våra entusiastiska 
kunder.

Vi tror på hög kvalitet, god ingenjörskonst och genomtänkt design. Vårt fokus 
är innovation och att skapa produkter som du kan vara aktiv med utan att 
kompromissa med ditt faktiska behov av stöd.

Vi erbjuder produkter som främjar både ditt fysiska och psykiska välbefinnan-
de, som gör det möjligt för dig att njuta av naturen, gå på upptäcksfärd och 
skaffa dig nya erfarenheter.

Det är vårt mål att du ska få uppleva den bästa produkten marknaden har att 
erbjuda; det ultimata stödet i både stadsmiljö och terräng.

Vi månar om alla våra kunder och vi uppskattar din återkoppling och dina 
tankar eftersom de gör vår vision starkare; att göra det bästa gånghjälpmedlet 
i världen.

Det är därför vi inte nöjer oss med något annat än perfektion i allt vi gör. Vi är 
ärliga, arbetar hårt  och har modet att ändra vad vi kan, där vi kan.

Välkommen! 
Stefan & Johan
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Fotografen Ann-Marie förevigar  
tillsammans med sin hund Lycka 
Klingerfjärden i Medelpad.
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Förbli aktiv

Aktiv livsstil
Om du har en aktiv livsstil är en Veloped eller 
Walker från Trionic ditt främsta val när det 
kommer till gånghjälpmedel. Trionics pro-
dukter är gångstöd i världsklass och de ger 
dig större möjligheter att vara fysiskt aktiv 
utomhus, att hålla dig frisk och att bibehålla 
en verkligt aktiv livsstil.

Positiva hälsoeffekter
Daglig fysisk aktivitet är den enskilt viktigaste 
åtgärden för att hålla sig frisk och leva längre. 
Genom att promenera sammanlagt 30 minu-
ter per dag möter du läkares rekommenda-
tioner för fysisk aktivitet.

Vi bistår gärna med de verktyg du behöver 
för att fortsätta hålla dig aktiv.

Användarrecensioner
Genom den oberoende online-tjänst som 
tillhandahålls av Trustpilot har kunder och 
användare över hela världen gett Trionic och 
våra produkter omdömet “Utmärkt”, med 4,9 
poäng av 5,0 möjliga.

Min Veloped har förändrat  
mitt liv
“Sedan jag genomgick en operation för att 
avlägsna en tumör från min ryggmärg, har 
jag bara kunnat gå med kryckor och det har 
varit en långsam och smärtsam process. Till 
sist informerade man mig om rollatorer, men 
jag tyckte att alla såg fula och bräckliga ut. 
Min högsta önskan var att promenera på 
stranden, eller på kullerstenarna i stan. Efter 
att ha gjort en sökning på internet stötte 
jag på Trionic Veloped och med lite tvekan 
beställde jag en. Det är det bästa köpet jag 
någonsin har gjort. Jag kan nu gå längre och 
lite snabbare, med självförtroende och utan 
att vara rädd för att falla. Den har öppnat 
upp min värld igen. Jag kan inte starkt nog 
rekommendera Trionc Veloped. “

Cathryn Shilling, Storbritannien

 

WOW!!!!
”Detta är en fantastisk makapär för prome-
nader. Jag har alltid varit en sportig person 
och nu behöver jag lite hjälp för att leva det 
liv jag vill leva. Eftersom man har utgått från 
de människor som ska använda produkten 
fungerar allt enkelt och intuitivt – det finns 
inget behov av komplicerade instruktio-
ner. Kvaliteten i konstruktionen är utmärkt. 
Intelligent ingenjörsskap av personer som 
tänkt igenom allt i minsta detalj. Grädden på 
moset? – Den är cool!”

Robert Heap, Storbritannien

 
Enastående
”Även om Veloped Tour är en dyr investe-
ring är den väl värd det. Den har gett mig 
rörlighet som ingen annan rollator ger. Jag 
kan nu med lätthet ta mig fram över ojämn 
terräng, kullerstensgator, trottoarkanter och 
till och med väggropar. Jag har för avsikt 
att ta den med till Europa när jag ska åka 
på en flodkryssning från Budapest till Prag. 



Förhoppningsvis kommer den hjälpa mig att hålla jämna steg med 
gruppen på rundvandringar. Jag skulle inte kunna vara mer nöjd med 
denna fantastiska produkt.”

Loeb Granoff, USA

Utmärkt produkt, utmärkt service
”Vi har inga bra utomhusrollatorer här nere i Australien. Jag hittade 
Trionic Veloped på internet och mejlade till företaget. Jag fick ett fan-
tastisk support och service från grundaren och uppfinnaren Stefan. 
Han ordnade leverans till Australien till en mycket rimlig kostnad. 
Velopeden i sig själv är rent ingenjörsguld! Min klient som har en 
hjärnskada hade inte gått runt sin egendom på 2 år, tills han fick sin 
Veloped. Han är helt salig och det är jag också! Konstruktionen ger 
mycket stabilitet eftersom användaren nästan går ”inuti” ramen i stäl-
let för att pressa den framför sig. Det här gör att den ger en mycket 
mer stöd i sidled. Alla prylar och förvaringsalternativ gör det möjligt 
för min klient att delta i alla viktiga livshändelser. Det är utomhusrolla-
torernas Iphone. ”

Kyle Maloney, 

rehabiliteringssjukgymnast,  Australien 

Gerhard Weber njuter 
av en längre promenad 
längs floden.

Besök gärna vår hemsida www.trionic.se för att  
läsa fler recensioner.
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Hjulstorleken spelar roll
En rollators köregenskaper är helt beroende 
av storleken på hjulen. Ju större hjul desto 
lättare är det att ta sig över hinder och ojämn 
mark. Även körkomforten ökar med hjulstor-
leken. Det är helt enkelt så att ett större hjul 
presterar bättre än ett litet, särskilt utomhus. 

Trionic erbjuder tre olika hjulstorlekar: 
9” (23 cm), 12” (31 cm) och 14” (36 cm).

Luftdäck
Walker 12er/14er och alla Velopedmodeller 
är utrustade med luftdäck. Det finns många 
fördelar med luftfyllda däck, som att de ger 
mjukare gång och ökad körkomfort. Eftersom 
luftdäck inte skapar vibrationer såsom solida 
däck gör är risken mindre att du får ont i hän-
der, armbågar och axlar när du promenerar 
på ojämnt underlag.  

Velopederna och Walker 12er/14er har  
högkvalitativa lättviktsdäck med punkte-
ringsskydd och reflekterande loggor.

All-Terrain Brake
Tack vare bromssystemet All-Terrain Bra-
ke kan du lita på att du alltid har optimal 
bromsprestanda, oavsett om du är ute och 
går i strålande sol, hällregn eller djup snö. 
Istället för en konventionell rollatorbroms 
som verkar direkt mot däcket är alla Velo-
perder och Walkers utrustade med kraftfulla 
navbromsar som är helt skyddade från smuts, 
vatten och snö. 

Egenskaper och funktioner på  alla Velopeder och Walkers



7 

Trionics bromshandtag
Trionic har utvecklat ett helt nytt och använ-
darvänligt bromshandtag. Bromshandtaget, 
helt i aluminium, ger dig en gedigen känsla 
av kvalitet. Låsningsmekanismen till parke-
ringsbromsen är enkel att använda och tack 
vare utformningen kan den aktiveras på flera 
olika sätt när du ska parkera. 

Aluminiumhandtaget har en Kraton-gum-
miyta som förhindrar att dina fingrat blir kalla 
av att hålla i metall när du är ute och prome-
nerar på vintern.  

Avtagbara hjul
Alla Veloped- och Walkermodeller har avtag-
bara hjul. Genom att använda hjulens snabb-
kopplingar kan du enkelt plocka av dem för 
att minska vikt och storlek på din Veloped 
eller Walker vid transporter.  

Eftersom det går så snabbt och lätt att byta 
hjul kan du med fördel ha två uppsättningar 
hjul; en uppsättning med rejäla off road-däck 
och en med släta city-däck.  Alla snabbkopp-
lingsaxlar med tryckknapp är gjorda av 100% 
rostfritt stål.

Ihopfällningsfunktion
Trionic Veloped: Med ett snabbt tryck på 
knappen på teleskopstaget kan du enkelt 
fälla samman din Veloped för att komma 
igenom trånga passager. För att fälla ihop 
den för transport eller förvaring trycker du 
som steg två på den andra knappen på 
teleskopstaget och fäller ihop ramen helt och 
hållet.

Trionic Walker: Trionic Walker har en X-for-
mad ihopfällningsmekanism och när du lyfter 
handtaget på sitsen fälls din Walker ihop på 
ett par sekunder. Ramen blir väldigt kompakt 
vilket gör både transport och förvaring till en 
enkel match.  

Egenskaper och funktioner på  alla Velopeder och Walkers



Undvik snedställda framhjul
Rollatoranvändare nämner ofta vinglande och snedställda framhjul 
som ett konkret problemområde. När man går på ojämn mark med 
en fyrhjulig rollator förlorar ett av framhjulen förr eller senare kontakt 
med marken. Framhjulet börjar då vingla kraftigt och återfår kontakt 
med marken i en snedvriden position. Det resulterar ofta i att rollatorn 
tvärstannar och då finns det en uppenbar risk att användaren snubblar 
och faller.

Trionic Syncro
Den nya rollatorn Trionic Walker är utrustad med en (patentsökt) syn-
kroniserad styrfunktion som eliminerar problemen med vinglande och 
snedställda framhjul.

Genom att sammanlänka de svängbara framhjulen med en kuggrem 
styr de tillsammans. Om ett av framhjulen plötsligt tappar kontakten 
med marken kommer det andra hjulet fortfarande hålla det i önskad 
gångriktning.

Det större kuggremshjulet i mitten gör att du kommer att uppleva 
samma typ av styrning – Ackermannprincipen – som finns i din bil. 
När du svänger kan det inre framhjulet vrida sig lite mer än det yttre 
framhjulet.

Tack vare den smarta designen påverkas inte styrfunktionen i Trionic 
Syncro Steering när du fäller ihop eller ut din rollator.

Trionic Syncro 
Steering 

Patentsökt:



Trionic Climbing 
Wheel
Att ta sig över hinder
Att ta sig över hinder som trottoarkanter, rötter och stenar är ett 
vanligt problem för rollatoranvändare. Om hindret är högre än 2-4 cm 
(beroende på hjulstorleken) måste rollatorn lyftas för att användaren 
ska kunna passera. Och om användaren tvingas lyfta rollatorn eller 
på annat sätt manövrera sig över hindret har rollatorn helt förlorat sin 
huvudfunktion: att ge stöd.  

Trionics klätterhjul  
Trionic Veloped är försedd med Trionics patenterade klätterhjul som 
avsevärt förbättrar din förmåga att ta dig över olika typer av hinder när 
du promenerar utomhus. Genom att fördela vikten på två hjul som är 
förskjutna i färdriktningen delas klättermomentet upp i två steg. 

Klätterförmågen ökas ytterligare genom en vinklad länkarm som om-
vandlar din påskjutande kraft till lyftande kraft. Det här ger Velopeden 
den unika förmågan att kunna klättra över 13 cm höga hinder som till 
exempel trottoarkanter eller stenar. För att passera ett lägre hinder, 
som en nedsänkt trottoarkant vid ett övergångsställe, krävs bara en 
bråkdel av den påskjutande kraften som krävs för ett ensamt hjul. 
Velopederna med 14-tumshjul tar sig över sådana hinder utan att du 
ens märker det. 

Den rörliga länkarmen har även en fjädrande funktion. På ojämnt 
underlag arbetar den konstant och sväljer då ojämnheter. Fjädringen 
förvandlar en skogspromenad med en Veloped till ett rent nöje.

Trionics klätterhjul på en Veloped 12er i arbete,  
på väg över en 12 cm hög trottoarkant.

Patenterat:
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9er • 12er • 14er
den nya premiumrollatorn

Ergonomiska fördelar
Jämfört med andra rollatorer är sitsen på 
Trionic Walker placerad längre fram. Det 
innebär att du kan gå närmare handtagen 
vilket automatiskt ger dig en mer upprätt och 
ergonomiskt korrekt hållning. Handtagen har 
höjdmarkeringar och kan steglöst ställas in till 
exakt den höjd som passar just dig. Handta-
gen kan dessutom vridas till den vinkel du 
finner bekvämast. 

Transport
Trionic Walker har avtagbara hjul med snabb-
kopplingar. Vid behov kan du minimera både 
transportvikt och -storlek genom att snabbt 
och enkelt plocka av hjulen från ramen. 

Hjul, däck och handtag
Du kan välja mellan olika hjulstorlekar, 
däcktyper och handtag för att optimera din 
Walker utifrån dina önskemål och favori-
taktiviteter. Du kan även välja mellan olika 
färgteman på sits och korg. Läs mer om olika 
däck- och handtagstyper på sidorna 24-25.

Enkel ihopfällning
Genom att dra handtaget på sätet 
 rakt upp fäller du snabbt och  
enkelt ihop din Walker. Den 
står för sig själv även i ihopfällt 
läge och tack vare den X-for-
made ihopfällningsfunktionen 
blir den väldigt kompakt. För 
att fälla ut din Walker drar 
du handtagen utåt och låser 
ramen i promenadläge genom 
att pressa ner sitsen.   

 
Rollator helt i  
aluminium
Trionic Walker är en äkta alu-
miniumrollator och inga viktiga 
delar på vare sig ram, handtag eller ihopfäll-
ningsmekanism är tillverkade av plast. För 
att hålla nere vikten och samtidigt få bästa 
vridstyvhet är ramen tillverkad av maskinbe-
arbetad, TIG-svetsad och värmebehandlad 
6061-T6-aluminium. Även andra viktiga delar 

såsom gafflar, den X-formade ihopfällnings-
mekanismen och handtagen är tillverkade av 
högkvalitativ aluminium.

Trionic Flex

En konventionell 4-hjulig rollator fungerar 
dåligt på ojämn mark, då ett av de fyra hjulen 
förr eller senare förlorar sin kontakt med 
underlaget.

För att lösa problemet har Trionic utvecklat 
den nya lösningen “Flex”, med 4 st. vågfjäd-
rar som integrerats mellan ramen och det 
X-formade vikkorset. Trionic Flex ger Walker 
12er & 14er en viss torsionsflexibilitet, så att 
rollatorns fyra hjul bättre behåller sin kontakt 
med underlaget.



Almänna funktioner Trionic Walker
 ■ Alla Walkermodeller har följande funktioner:
 ■ Trionic Syncro – synkroniserad styrning
 ■ Styrning enligt Ackermann-principen
 ■ Bromshandtag helt i aluminium med bromsfunktion  
för både färd och parkering

 ■ Vattenavvisande och utbytbara textiltillbehör  
av 600D-polyester.

 ■ Reflex synlig i 360° för ökad säkerhet vid promenader i  
mörker 

 ■ Avtagbara hjul med snabbkopplingar 
 ■ X-formad ihopfällningsmekanism
 ■ Ram av maskinbearbetad 6061-T6-aluminium
 ■ Steglös inställning av handtagens höjd och vinkel 
 ■ Ställbara grepp till handtagen (vinkel) 
 ■ Höjdjustering med snabbkopplingar
 ■ Navbromsar för alla typer av terräng och väder
 ■ Skruvar, muttrar, brickor, axlar och smådelar i  
rostfritt stål

Mer produktinformation och videoklipp hittar  
du på www.trionic.se.
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Trionic Walker 9er – kombirollatorn 
Trionic Walker 9er är det perfekta valet när du vill ha en rollator du 
kan använda både inomhus och utomhus. Med dess 9-tumshjul och 
extra mjuka PU-däck får du hög komfort och välbalanserade köre-
genskaper. Den är lätt och kompakt vilket gör att den tar liten plats 
vid förvaring och transport. 

Trionic Walker 9er med 9-tumshjul (23 cm) är den mest kompakta mo-
dellen och fungerar väl både inomhus och utomhus. Eftersom Walker 
9er har navbromsar istället för traditionella bromsar som sliter hårt 
på däcken är det möjligt att utrusta den med solida PU-däck som är 
mycket mjukare än på andra premiumrollatorer. Däcken är ungefär 50 
% mjukare än konkurrenternas och detta ökar självfallet komforten när 
du stöter på hinder eller går på kullerstensgator. Däcken har dessutom 
ett distinkt mönster på slitytan vilket ger bra grepp och ökar gångsä-
kerheten. 

Med Trionic Walker 12er tar du ett steg upp i hjulstorlek till 12 tum (31 
cm) och det gör den här modellen till en utmärkt utomhusrollator. För 
att öka komforten ytterligare har Walker 12er lufthjul. Trionic Walker 
12er är det perfekta sällskapet när du ska ut och handla, ta en prome-
nad eller bara vill ut och njuta av naturen. Du kan välja bland tre olika 
däck beroende på var du oftast kommer att använda din Walker 12er. 

Genom att introducera Walker 14er har Trionic tagit ytterligare ett kliv 
in i framtiden. Trioic Walker 14er är den första rollatorn någonsin med 
14 tum stora hjul (36 cm). Stora hjul presterar helt enkelt bättre på 
ojämnt underlag. Med en Walker 14er kommer du att få en oöverträf-
fad rollatorupplevelse.

På sidorna 24-25 kan du läsa om vilka däck- och handtagsval du kan 
göra till din Walker. För detaljerade tekniska specifikationer, mått och 
vikt, gå till sidan 30.

Trionic 
Walker

Storlek/Grepphöjd:  M   74-94 cm 
Kroppslängd:  M   148-188 cm 
Hjulstorlek:  9” / 23 cm 
Mått & Vikt:  Sidan 30 
Färger:   Silver med svart/svart/grå • röd/röd/svart 
Inklusive:    Vadderad sits • Korg med dragkedjeförsedd  
   ficka och 360° reflexband

Storlek MStorlek M
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Trionic Walker 12er – utomhusrollatorn
Är du ute efter en rollator som klarar både kullerstenar och ojämna 
gator? Då kommer Trionic Walker 12er att vara din pålitliga följeslaga-
re när du ger dig av utomhus. Dess 12-tumshjul och luftfyllda däck ga-
ranterar att du får en mycket bekväm promenad. Det är den perfekta 
rollatorn för alla utomhusmiljöer, både i stad och på landsbygd. 

Trionic Walker 14er – Terminatorn 
När du bara vill ha det allra bästa. Tronic Walker 14er är världens för-
sta rollator med 14 tum stora hjul. Vi kallar den ”Terminatorn” efter-
som den kör ifrån alla andra rollatorer. Det här fenomenala hjälpme-
dlet gör att du med lätthet går längre sträckor i högre hastighet!

Storlek/Grepphöjd:  S   71-86 cm M/L   76-96 cm 
Kroppslängd:  S   142-172 cm  M/L   152-192 cm 
Hjulstorlek:  12” / 31 cm 
Mått & Vikt:  Sidan 30 
Färg storlek S:  Röd med svart/svart/grå • marin/svart/röd 
Färger storlek M/L:  Silver med svart/svart/grå • marin/svart/röd 
Inklusive:    Sits • Korg med dragkedjeförsedd ficka   
   och 360° reflexband

Storlek/Grepphöjd:  M/L   81-100 cm 
Kroppslängd:  M/L   162-200 cm 
Hjulstorlek:  14” / 36 cm 
Mått & Vikt:  Sidan 30 
Färger:   Svart med svart/svart/grå • grön/svart/röd 
Inklusive:    Sits • Korg med dragkedjeförsedd ficka   
   och 360° reflexband

Storlek S Storlek M/L Storlek M/L Storlek M/L Storlek M/L

De nya Walker 12er och Walker 14er är 1,2 kg lättareNY
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Sport • Tour • Trek • Golf • Jakt
Alternativet till rollator

Vad är en Veloped?  
Trionic Veloped är en mycket smart svensk 
uppfinning som bäst kan beskrivas som en 
”gångtrehjuling”. Den har testats och är helt 
godkänd som ”rollator” men dess design 
och funktion skiljer sig åt från konventionella 
rollatorer. Genom sin unika design främjar Ve-
lopeden fysisk aktivitet och ett rikt friluftsliv. 
Den är utformad med stort fokus på prome-
nader och det är den första verkligt terräng-
gående rollatorn i världen. När du går i ojämn 
terräng är Velopeden tveklöst bättre än alla 
konventionella rollatorer.

Terränggående 3-hjulig  
design
Trionic Velopeds trehjuliga design resulterar 
i permanent markkontakt på alla ojämna 
ytor. Precis som en trehjulig joggingbarnvagn 
med stora hjul är Velopeden ett äkta terräng-
gående fordon. Velopeden är faktiskt den 
enda rollatorn på marknaden som är riktigt 
terränggående.

Designad helt i aluminium 
Velopedens ram är tillverkad helt i aluminium 
och har inga plastdetaljer överhuvudtaget. 
Den nya ramen är gjord av hydroformade, re-
ducerade, TIG-svetsade och värmebehandla-
de 6061-T6 aluminiumrör, som borgar för lätt 
vikt och många år av tuff användning. Viktiga 
delar som klätterhjulsupphängningen, grepp-
bågen och teleskopstaget är alla tillverkade i 
höggradig, extruderad 6061-T6 aluminium.

Hjuljustering
Det klättrande framhjulet på din Veloped kan 
justeras för olika förhållanden och terräng. 
För att få överlägsen manövreringsförmåga, 
med följsam styrning och bibehållen klätt-
ringsförmåga, höjs det ena framhjulet enkelt 
med ett justeringshandtag. I den andra posi-
tionen, terrängläget, har hjulet en klättrande 
funktion med ökad riktningsstabilitet – per-
fekt för promenader ute i naturen.

Ihopfällning/transport
Med ett snabbt tryck på knappen på te-
leskopstaget kan du enkelt fälla samman 
din Veloped för att komma igenom trånga 
passager. För att fälla ihop den för transport 
eller förvaring trycker du som steg två på den 
andra knappen på teleskopstaget och fäller 
ihop ramen helt och hållet. Du kan också 
skjuta ner greppbågen i bottenläget och 
plocka av hjulen med hjälp av snabbkopp-
lingarna för att minska vikt och storlek vid 
transporter. 

Ergonomiska fördelar
När du skjuter fram sitsen på din Veloped 
får du rejält med utrymme att röra dig inuti 
ramen. Det betyder att du kan gå närmare 
greppbågen vilket automatiskt ger dig en 
mer upprätt och ergonomiskt korrekt kropps-
hållning. Den U-formade och ergonomiska 
greppbågen ger möjlighet till flera olika grep-
positioner och när du sitter ner fungerar den 
som ryggstöd. Greppbågen justeras steglöst 
så att du kan ställa in den höjd som passar 
just dig och din längd. 
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Almänna funktioner Trionic Veloped
Alla Velopedmodeller har följande funktioner:

 ■ Trionic Climbing Wheel - med klätterförmåga och fjädring
 ■ Inställningsmöjlighet för stads- eller terrängkörning
 ■ Trehjulig design för permanent markkontakt
 ■ Bromshandtag helt i aluminium med bromsfunktion för både färd 
och parkering

 ■ Avtagbara hjul med snabbkopplingar 
 ■ Ram av maskinbearbetad 6061-T6-aluminium
 ■ Ergonomisk greppbåge som även fungerar som ryggstöd 
 ■ Höjdjustering med snabbkopplingar 
 ■ Navbromsar för alla typer av terräng och väder
 ■ Teleskopstag som fälls ihop i två steg 
 ■ Vattenavvisande utbytbara textiltillbehör som fästs med  
tryckknappar, kardborreband och/eller spännen 

 ■ Reflekterande frontemblem och reflekterande loggor på 
däcken för ökad säkerhet vid promenader i mörker

 ■ Skruvar, muttrar, brickor, smådelar och axlar i rostfritt stål
 

Mer produktinformation och videoklipp hittar  
du på www.trionic.se.
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Veloped Sport 14er  
Med sina 14 tum stora hjul utmärker sig Veloped Sport 14er när du 
ger dig ut i ännu tuffare terräng  eftersom den klarar större hinder 
än den mindre modellen. Med den här hjulstorleken glider du över 
all typ av ojämn mark och den ger dig unika möjligheter att motio-
nera och hålla dig i form.

Veloped Sport 12er  
Veloped Sport 12er ger dig stöd och trygghet när du motionerar 
utomhus. Den minskar avsevärt påfrestningarna på fotleder, knän, 
höfter och rygg och hjälper dig att orka mer. Utrustad med 12 tum 
stora hjul och luftfyllda däck.

Storlek/Grepphöjd: M   75-95 cm  L   82-102 cm
Kroppslängd: M   150-189 cm L   185-205 cm
Hjulstorlek: 12” / 31 cm
Färger:  marin/röd/vit • svart/vit/vit
Mått & vikt: Sidan 31
Inklusive:  25 cm djup sits för maximalt gångutrymme • 
  Korg med dragkedjeförsedd ficka och regnskydd

Storlek/Grepphöjd: M   77-97 cm L   84-104 cm
Kroppslängd: M   155-194 cm  L   185-210 cm
Hjulstorlek: 14” / 36 cm
Färger:  marin/röd/vit • svart/vit/vit
Mått & vikt: Sidan 31
Inklusive:  25 cm djup sits för maximalt gångutrymme • 
  Korg med dragkedjeförsedd ficka och regnskydd

Den nya Veloped Sport är  
1,0 kg lättare

NY
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Jette Dubois från 
Holland ute på sin 
dagliga motions- 
promenad.

Veloped Sport är ditt trogna stöd när du ger dig på världens mest 
underskattade träningsform – att promenera. Att motionspromenera 
kan vara det närmaste du kommer den perfekta träningen och det är 
ett ypperligt sätt gå ner i vikt och komma i form.  

Intensitetsnivån när du promenerar är optimal för att förbättra din 
hälsa samtidigt som du får en hög fettförbränning. Om ditt mål är att 
gå ner i vikt och förbättra din kondition i jämn takt är motionsgång ett 
mycket bra val. Du kan träna lite längre för varje gång och du kommer 
att uppleva att du du gör framsteg snabbare när du jobbar mot ett 
personligt mål. För att maximera dina hälso- och fettförbränningsef-
fekter när du tränar är en puls på 55-70% av din maxpuls att rekom-
mendera.

Veloped Sport erbjuder dig komfort, stöd och trygghet när du motio-
nerar. Den tar upp stötar och minskar avsevärt de påfrestningar på 
kroppen som kan orsakas av motionsgång. Den har samma fördelar 
som en mountainbike har för cyklister och du kan styra kosan mot grö-
nområden, gångstigar, elljusspår och skogen. Nu kan du helt och fullt 
njuta av motionsgång; du kan känna dig trygg och fri att gå  
vart du vill. 

Kom igång idag!
För att komma igång med din träning, be att få vårt gratis 
12-veckorsprogram! Du kan även ladda ner ditt tränings- 
program, få ytterligare träningsinformation och läsa  
mer på www.trionic.se.

Veloped  
Sport
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Greta och hennes man 
i Kungsträdgården i  
Stockholm.

Med Veloped Tour upplever du komfort och funktionalitet varje dag. 
Den är mycket väl lämpad för att ta en promenad i parken, för shop-
ping och för sightseeing. I den rymliga korgen får du plats med dina 
matvaror och att promenera hem från mataffären är ett rent nöje tack 
vare det klättrande framhjulet och de luftfyllda däcken.

För att du ska få bästa möjliga sittkomfort har djupet på sitsen utökats 
till 30 cm. Den djupare sitsen ger tillsammans med styva kolfiberin-
lägg ordentligt stöd för benen. 

Färgvalet är mörkt och elegant med silverränder och kontrasterande 
röda små detaljer. Ränderna är tillverkade av reflekterande tyg från 
3M Scotchlite och ger ökad säkerhet i trafiken när du promenerar i 
mörkret. 

Din Veloped Tour levereras med ett praktiskt regnskydd till korgen och 
sitsen. Regnskyddet har tvåfärgad design där du väljer silver eller svart 
beroende på vilken sida du vänder utåt. 

Veloped  
Tour
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Veloped Tour 12er

Veloped Tour 12er är din perfekta partner i vardagen. Du kan prome-
nera med hunden, gå och handla och flanera i parken. De 12 tum 
stora hjulen och de luftfyllda däcken ger dig komfort och trygghet 
när du går längs kullerstensgator och det är enkelt att ta sig över 
trottoarkanter och andra hinder.

Veloped Tour 14er 

Genom att ta steget upp till 14 tum stora hjul får du ännu bättre 
köregenskaper. Om du bor på landet är Tour 14ers X-Country-däck i 
mountainbike-stil perfekta. Om du kommer att använda din Veloped 
Tour mest på asfalt och i stan, kika på däcksalternativet Schwalbe 
Big Apple på sidan 25.

Storlek/Grepphöjd: M   75-95 cm L   82-102 cm
Kroppslängd: M   150-189 cm  L   185-205 cm
Hjulstorlek: 12” / 31 cm
Färg:  svart/reflex/röd
Mått & vikt: Sidan 31
Inklusive:  30 cm djup komfortsits • Korg med dragkedjeförsedd ficka  
  och regnskydd • Regnskydd till korg och sits

Storlek/Grepphöjd: M   77-97 cm  L   84-104 cm
Kroppslängd: M   155-194 cm  L   185-210 cm
Hjulstorlek: 14” / 36 cm
Färg:  svart/reflex/röd
Mått & vikt: Sidan 31
Inklusive:  30 cm djup komfortsits • Korg med dragkedjeförsedd ficka  
  och regnskydd • Regnskydd till korg och sits

Den nya Veloped Tour  
är 1,2 kg lättare

NY
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Veloped Trek 14er    
En av Trionics största Veloped-vandringsentusiaster är Hilary Ambro-
se från England. Hennes Veloped Trek har fått smeknamnet ”Monst-
ret” och den nya Veloped Trek 14er är definitivt ett monster när det 
kommer till gånghjälpmedel. Den tar dig vart du än vill gå – ingen 
grusväg eller vandringsled är för tuff  för den här baddaren.

Veloped Trek 12er  
Veloped Trek 12er ger dig trygghet, komfort och stöd på dina utom-
husäventyr och den minskar avsevärt de påfrestningar som orsakas 
av vandring. Med en Veloped Trek får du samma fördelar som när 
du cyklar på en mountainbike och du kan ge dig ut i skog och mark, 
upp på fjället och gå längs vandringsleder och grusvägar.

Storlek/Grepphöjd: M   75-95 cm  L   82-102 cm
Kroppslängd: M   150-189 cm  L   185-205 cm
Hjulstorlek: 12” / 31 cm
Färger:  grön/svart/orange • marin/svart/gul
Mått & vikt: Sidan 31
Inklusive:  25 cm djupt sits • Korg med dragkedjeförsedd ficka och  
  regnskydd• Väska till sitsen • Ryggsäck

Storlek/Grepphöjd: M   77-97 cm  L   84-104 cm
Kroppslängd: M   155-194 cm  L   185-210 cm
Hjulstorlek: 14” / 36 cm
Färger:  grön/svart/orange • marin/svart/gul
Mått & vikt: Sidan 31
Inklusive:  25 cm djupt sits • Korg med dragkedjeförsedd ficka och  
  regnskydd• Väska till sitsen • Ryggsäck

Den nya Veloped Trek  
är 1,0 kg lättare

NY
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Alex Morley och 
hans fru njuter av 
sin vandring i  
Oregon i USA.

Packa med din Veloped Trek och ge dig ut på spännande äventyr. Du 
har en mängd olika alternativ att bära med dig alla dina prylar när du 
ger dig ut för att utforska världen. Ryggsäcken och den mångsidiga 
väskan till sitsen gör Veloped Trek till den perfekta följeslagaren på 
vandringen, campingturen och semesterresan. 

Väskan som du fäster på sitsen med tryckknappar fälls enkelt fram-
åt när du vill sitta ner och ta en paus. Den har tre separata innerfack 
med gott om plats för karta, kamera och andra värdesaker, samt en 
vattenflaska eller termos. I ytterfickan med dragkedja och i de två 
nätfickorna får du plats med dina småsaker och i gummisnodden på 
ovansidan kan du fästa en hel del annat. Väskan kan även bäras  över 
axeln eftersom den har en avtagbar vadderad axelrem. 

Ryggsäcken passar perfekt i korgen och med fullängdsdragkedjan 
kommer du enkelt åt det stora facket. Axelremmarna kan stoppas 
undan i ett separat fack. Din mobil ryms i det lilla facket med dragked-
ja och det finns ännu en ficka till dina hörlurar. Dessutom har väskan 
ett ytterfack med dragkedja och två nätfickor på utsidan som rymmer 
vattenflaskor.

Sitsen, korgen, ryggsäcken och väskan till sitsen är tillverkade av tålig, 
vattenavvisande 600D polyester med reflekterande passpoaler för 
ökad säkerhet när du promenerar i trafiken på kvällen.

Veloped  
Trek
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Veloped Golf 12er/14er 

   
Storlek/Grepphöjd: 12er M  75-95 cm
  12er L  82-102 cm
  14er M  77-97 cm
  14er L  84-104 cm

Kroppslängd:   12er M  150-189 cm
  12er L  185-205 cm
  14er M 155-192 cm
  14er L  185-210 cm

Hjulstorlek: 12” / 31 cm
  14” / 36 cm

Mått & vikt: Sidan 31
Inklusive:  25 cm djup sits • Korg med  
  förvaringsficka och regnskydd  
  • Två avtagbara golfbagar
Färg:  marin/svart/röd

Håll igång spelet och gör dig själv en tjänst 
genom att gå hela banan istället för att åka 
golfbil. Med Veloped Golf klarar du att spela 
alla 18 hål och får en rejäl dos motion på sam-
ma gång. 

Med klätterhjulets alla fördelar – fjädringen, 
trehjulingsdesignen och de luftfyllda hjulen – 
finner sig Veloped Golf väl tillrätta på golfba-
nan.  

Veloped Golf har två golfbagar som sitter fast 
på ramen. Bagarna rymmer ett helt set om 
14 golfklubbor och de kan antingen stängas 
eller vara öppna beroende på hur du föredrar 
att ha dina klubbor. I korgen kan du förvara 
din vattenflaska, extra kläder och mycket 
annat du kan behöva på fairway.

Veloped 
Golf

Thomas tar en liten paus 
under golfrundan på 
Sigtunabygdens  
Golfklubb. 

Den nya Veloped Golf  
är 1,0 kg lättare

NY



Veloped 
Jakt
Veloped Jakt blir din trogna följeslagare på 
jakten. Med sin suveräna terrängkapacitet 
och det klättrande framhjulet tar du dig en-
kelt över rötter, grus, sten och lera på väg till 
passet. Fjädringen, de luftfyllda däcken och 
trehjulingsdesignen ger oslagbar komfort 
och konsekvent markkontakt. 

Även om du är en van jägare kan skogen vara 
en stor utmaning om du lider av knäproblem, 
ryggvärk, försvagade leder, övervikt eller 
åldersrelaterade åkommor.

Många jaktområden är svårtillgängliga och 
du måste gå längs grusvägar och stigar för 
att ta dig dit. Ett riktigt ”jägarhjälpmedel” 
måste prestera bra i riktigt tuff terräng. 
Vanliga gånghjälpmedel och rollatorer är inte 
gjorda för att användas på det här sättet, men 
det är Veloped Jakt. Gevärsväskan som du 
fäster på ramen skonar ryggen och på sitsen 
kan du slå dig ner i väntan på ditt byte. 

Veloped Jakt 12er/14er  

Storlek/Grepphöjd: 12er M  75-95 cm
  12er L  82-102 cm
  14er M 77-97 cm
  14er L  84-104 cm

Kroppslängd:  12er M  150-189 cm
  12er L  185-205 cm
  14er M  155-192 cm
  14er  L  185-210 cm

Hjulstorlek: 12” / 31 cm
  14” / 36 cm

Mått & vikt: Sidan 31
Inklusive:  25 cm djup sits • Korg med  
  förvaringsficka och regnskydd  
  • Gevärsväska • Ryggsäck
Färg:  grön/svart/orange

Den nya Veloped Jakt  
är 1,0 kg lättare

NY
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Du är unik

Vi är alla olika och vi har olika önskemål och behov. Alla 
Velopeder och Walkers är som standard utrustade med 
högkvalitativa däck och handtag. Men du har också möj-
ligheten att välja andra handtag, däck och slangar utifrån 
dina egna önskemål.

Handtag
Alla Veloped- och Walkermodeller är försedda med Ergon GP1-hand-
tag. De ger dig ett mycket bekvämt grepp och fördelar på samma 
gång vikten du lägger på dem på ett ergonomiskt sätt. Handtagen 
finns i två storlekar (S för dig med handstorlek 6.5-8.5 och L för dig 
med handstorlek 8.5-12) och har en klamma med skruvfäste för snabb 
och enkel justering av önskad greppvinkel.

Däck
Alla Velopeder är utrustade med det nya luftdäcket Trionic X-Country, 
som har ett mönster som passar för både terräng- och stadskörning. 
X-Country-däcket har punkteringsskydd och reflekterande loggor för 
ökad säkerhet.

Walker 12er & 14er har det nya Trionic Primera-däcket som standard. 
Det fina mönstret passar asfalt, kullersten och grus, och däcket ger 
dig tack vare sin flexibilitet en mycket bra komfort. Primera-däcket är 
utrustat med punkteringsskydd och reflekterande loggor på sidorna.
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Däcksval 
    
Du kan välja bland olika däck, med olika mönster och egenskaper, 
beroende på var du kommer att använda din Veloped/Walker. Samt-
liga däck har punkteringsskydd.

 

Veloped däcksval
 ■ Trionic X-Country 12”/14” • Terräng/all-round
 ■ Schwalbe Big Apple 12”/14” • Stad

Walker däcksval
 ■ Trionic Primera 12”/14” • All-round/stad
 ■ Schwalbe Big Apple 12”/14” • Stad

Greppval 
 
Handtagen på en rollator är enormt viktiga. Därför ger vi dig möjlig-
heten att välja bland handtag i olika storlek och i olika material.

Ergon GP1 BioKork-handtag
 ■ Designvinnande tyska kvalitetshandtag.
 ■ Finns i två storlekar, S för handstorlek  
6.5-8.5 och L för handstorlek 8.5-12.

 ■ Handtagsvinkeln är justerbar.

Ergon GP1 BioKork handtag
GP1 BioKork-handtagen erbjuder samma fantastiska ergonomi för 
dina händer som standardhandtagen. Men tack vare korkens unika 
egenskaper är handtagen dessutom temperaturneutrala, allergivän-
liga och har god dämpning och fuktavledning.

Optimera din produkt
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Vattentätt kapell – Veloped 
Vattentätt kapell som skyddar din  
Veloped om du förvarar den utomhus. Tre 
krokar och ett justerbart  
säkringsband gör att kapellet  
sitter fast ordentligt.

Färg: silver

Regnskydd – Veloped 
Ett vändbart regnöverdrag som 
skyddar sitsen och korgen på 
din Veloped. 

Färg: silver/svart

Regnskydd – Walker 
Ett vändbart regnöverdrag som 
skyddar sitsen och korgen på 
din Walker. 

Färg: silver/svart

Flerfunktionspump
Vår smarta pump kan användas 
både som handpump och som 
golvpump. En utfällbar fot gör 
pumpen stadigare och ger bättre 
hävstångskraft. T-handtaget 
är greppvänligt och den mjuka 
slangen förhindrar att ventilen 
skadas eller går sönder. Ramfäste 
medföljer.

Käpp-/redskapshållare – Veloped
Käpp- eller redskapshållare i två delar som också 
fungerar som säkerhetsrem när din Veloped är 
ihopfälld för transport.  
Hållaren fästs enkelt på  
ramen med kardborreband.

Käpphållare i två delar som du 
fäster på din Walkers handtag 
och ram. Den övre delen av hål-
laren har ett smart snabbfäste 
som gör det enkelt att ta loss 
och sätta fast käppen.

Tillbehör & delar

Käpphållare – Walker
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Flaskhållare till Veloped 
Flaskhållare som fästs på  
Veloped-ramen med en snabb-
koppling. Hållaren  
passar de flesta vattenflaskor.

Färg: svart

Flaskhållare till Walker 
Flaskhållare i aluminium som 
fästs på höger eller vänster 
sida av Walker-ramen med två 
stycken skruvar. Hållaren är 
öppen i sidan för enkel åtkomst 
av flaskan och passar de flesta 
vattenflaskor. 

Färg: svart

Sportflaska
Robust vattenflaska i plast med 
tättslutande skruvlock och låsbar 
munstycke. Den greppvänliga flas-
kan är enkel att fylla och rengöra 
och rymmer 50 cl.

Färg: transparent/svart/röd

Kabellås
Kraftigt kabellås med 
ramfäste och en uppsät-
tning med två nycklar.  

Storlek: Ø10 x L 900 mm

LED-framlampa 
Du kommer både att se och att synas bra med 
denna LED-framlampan i aluminium. Välj mellan 
blinkande eller fast sken. Smart gummiband som 
erbjuder flera fästmöjligheter. Två modeller:

 ■ Veloped LED framlampa m. 0° vinkel
 ■ Walker LED framlampa m. 10° vinkel

LED-baklampor 
De här två LED-baklamporna gör att du syns över-
allt. Du kan välja fast eller blinkande sken och tack 
vare de flexibla banden finns flera olika fästmö-
jligheter. Två modeller:

 ■ Veloped LED baklampor m. 0° vinkel
 ■ Walker LED baklampor m. 10° vinkel 

Enhandsbroms
Med en enhandsbroms kontrollerar du höger och 
vänster broms med ett och samma bromshandtag. 
Enhandsbromsen är avsedd för dig som bara kan 
manövrera bromsarna med en hand och kan mon-
teras på antingen höger eller vänster sida efter hur 
dina behov ser ut.

Vid beställning av enhandsbroms monteras den på 
din Veloped/Walker innan leverans.
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Trionic X-Country däck  
med punkteringsskydd 
 
Dimension:  
12 x 2.2” (310 x 57 mm) 
14 x 2.2” (360 x 57 mm 

 
Trionic Primera Tire däck 
med punkteringsskydd
 
Dimension:  
12 x 2.00” (310 x 50 mm) 
14 x 2.00” (360 x 50 mm)

Schwalbe Big Apple däck 
med punkteringsskydd
Dimension:  
12 x 2.00” (310 x 50 mm) 
14 x 2.00” (360 x 50 mm) 

Ergon GP1  
BioKork-handtag
GP1 BioKork-handtagen ger sam-
ma fantastiska ergonomi för dina 
händer som standardhandtagen. 
Men tack vare korkens unika egen-
skaper är handtagen dessutom 
temperaturneutrala, naturligt 
antibakteriella och allergivänliga 
och har god dämpning och fuktav-
ledning. 

Greppstorlek:   
S (Handstorlek: 6.5-8.5)    
L (Handstorlek: 8.5-12)

Ergon GP1 handtag
Ergon GP1-handtagen ger dig ett 
mycket bekvämt grepp och fördelar 
på samma gång vikten du lägger 
på dem på ett ergonomiskt sätt. 
Handtagen finns i två storlekar och 
har en klamma med skruvfäste för 
snabb och enkel justering av önskad 
greppvinkel. 

 
Greppstorlek:   
S (Handstorlek: 6.5-8.5)  
L (Handstorlek: 8.5-12)

Veloped Trek – Korgväska/Ryggsäck
20-litersryggsäck som passar perfekt i Trek-korgen. 
De vadderade axelrem-
marna och midjebältet kan 
stoppas undan i ett separat 
fack. Väskan har ett stort 
ytterfack med dragked-
ja samt två nätfickor på 
utsidan som rymmer vat-
tenflaskor. Din mobil ryms i 
det lilla facket med dragkedja och det finns en ficka 
till dina hörlurar. 

Färger:  grön/svart/orange 
 marin/svart/gul

Veloped Trek – Sits och korg
Sits och korg som är färgmatchade 
med ryggsäcken och väskan till 
sitsen. Sitsen har fyra tryckknappar 
där du fäster sitsväskan. Sittdjup: 
25 cm. Inuti den dragkedjeförsed-
da fickan finns ett svart regnskydd 
att trä över korgen. Sits och korg är 
tillverkade av tålig, vattenavvisande 
600D-polyester. 

Färger:  grön/svart/orange 
 marinblå/svart/gul

Tillbehör & delar
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Schwalbe  
innerslang 
 
Storlek: 
12”, 14”

Veloped Trek – Axelremsväska till sits
10-litersväska som fästs på Veloped Treks sits med 
tryckknappar. Den har en vadderad axelrem och 
kan med glädje användas som axelremsväska. Den 
har tre separata innerfack med gott om plats för 
karta, kamera och andra värdesaker, samt en vat-
tenflaska eller termos. I ytterfickan med dragkedja 
och i de två nätfickorna kommer du med lätthet åt 
dina småsaker.

Färger:   grön/svart/orange 
  marin/svart/gul

Veloped Tour – Komfortsits och korg
For bästa möjliga sittkomfort har sitsen styva  
plastinlägg i kolfiber och 
sittdjupet utökats till 30 cm. 
De reflekterande ränderna 
på sitsen är tillverkade av 
3M Scotchlite och den rymliga 
korgen har en ficka med drag-
kedja för dina värdesaker. Sits 
och korg är tillverkade av tålig, 
vattenavvisande 600D-poly-
ester.

Färg sits: svart/silver/röd 
Färg korg: svart/röd

Veloped Sport – Sits och korg
Sits med 25 cm sittdjup för 
maximalt gångutrymme vid 
motionspromenader.  
Matchande korg med drag-
kedjeförsedd ficka – perfekt 
för att lägga extrakläder i när du 
är ute och tränar. Sits och korg är 
tillverkade av tålig, vattenavvi-
sande 600D-polyester. 

Färger:  svart/vit/vit 
 marin/röd/vit

Ryggstöd - Walker   
Det ergonomiska och polstrade ryggstödet, i 
vattenavvisande och tålig 600D polyester, passar 
rollatorerna Walker 9er, 12er och 14er. Ryggstödet 
erbjuder ett komfortabelt och säkert stöd när 
du sitter på rollatorn. Ryggstödets längd/djup är 
inställningsbart.

Veloped Golf – Sits, korg, golfbagar 
och ryggsäck
Sits med 25 cm sittdjup för maximalt gångutrym-
me. Korgen har en ficka med dragkedja och ett 
svart regnskydd. Setet med golfbagar består av två 
lättviktsbagar som tillsammans rymmer ett helt 
golfset om 14 klubbor. 

Färg:  marin/svart/röd
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Dimensioner  Walker 9er Walker 12er S Walker 12er Walker 14er
Grepphöjd  74-94 cm  71-86 cm   76-96 cm  81-100 cm
Kroppslängd   148-188 cm 142-172 cm  152-192 cm 162-200 cm
Längd   68 cm  81 cm   81 cm  85 cm
Bredd   66 cm  69 cm   69 cm  69 cm
Greppbredd  47 cm  50 cm   50 cm  50 cm
Sitthöjd   62 cm  56 cm   62 cm  62 cm
Sittbredd   43 cm  46 cm   46 cm  46 cm
Hjulstorlek  9”/23 cm  12”/31 cm   12”/31 cm  14”/36 cm

Dimensioner ihopfälld
Höjd   82 cm  86 cm   88 cm  90 cm
Längd   68 cm  81 cm   81 cm  85 cm
Bredd   28 cm  28 cm   28 cm  28 cm 

Transportdimensioner – ihopfälld utan hjul
Höjd   74 cm  76 cm   76 cm  76 cm 
Längd   61 cm  67 cm   67 cm  67 cm
Bredd   28 cm   28 cm   28 cm   28 cm

Transportvikt – utan hjul
Transportvikt  6,6 kg  6,4 kg   6,5 kg  6,6 kg

Maxvikt användare  150 kg  150 kg   150 kg  150 kg

Totalvikt   9,5 kg  9,1 kg  9,2 kg  9,9 kg

W
alker 9er

W
alker 12er

W
alker 14

er

All-Terrain Brake bromssystem • • •

X-formad ihopfällningsmekanism • • • 

Trionic Synkrostyrning • • •

Hjul med snabbkopplingar • • •

Sits • • •

Reflexband med 360° synlighet • • •

Korg med dragkedjeförsedd ficka • • •

Parkeringsbroms • • •

Färdbroms • • •

Luftfyllda däck • •

Extra-mjuka solida PU-däck •

Trionic Walker är testad och godkänd enligt ISO 11199-2:2005; den gällande internatio-
nella standarden för rollatorer. Produkten är registrerad som ”Medicinteknisk produkt 
klass 1” och har CE-märkning. 10 års produktgaranti, slitagedelar omfattas ej.

Trionic Walker – Teknisk information

OBS: Om du jämför vikten på Trionic Walker med an-
dra rollatorer kom ihåg att Trionic Walker är utrustad 
med kraftfulla navbromsar och premiumdäck.  
 
Walkerns däck och bromsar ger god komfort och 
optimala köregenskaper men de medför också en 
något högre vikt i jämförelse med en konventionell 
rollator som tillverkats av billigare delar. 
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Dimensioner  12er Medium 12er Large  14er Medium 14er Large
Grepphöjd  75-95 cm  82-102 cm  77-97 cm  84-104 cm
Kroppslängd   150-189 cm 185-205 cm 155-194 cm 185-210 cm
Längd   102 cm  102 cm  107 cm  107 cm
Bredd   76 cm  79 cm  76 cm  79 cm
Greppbredd  48 cm  48 cm  48 cm  48 cm
Sitthöjd   58 cm  63 cm  60 cm  65 cm
Sittbredd   44 cm  44 cm  44 cm  44 cm
Hjulstorlek  12”/31 cm  12”/31 cm  14”/36 cm  14”/36 cm

Dimensioner ihopfälld
Höjd   75 cm  82 cm  77 cm  84 cm
Längd   106 cm  106 cm  111 cm  111 cm
Bredd   42 cm  42 cm  42 cm  42 cm

Transportdimensioner – ihopfälld utan hjul
Höjd   59 cm  68 cm  59 cm  68 cm
Längd   84 cm  84 cm  84 cm  84 cm
Bredd   42 cm  42 cm  42 cm  42 cm

Transportvikt – utan hjul
Transportvikt  7,4 kg                 8,0 kg                 7,4 kg                 8,0 kg

Maxvikt användare  150 kg  150 kg  150 kg  150 kg

Totalvikt*
Veloped Sport  11,4 kg  12,0 kg  11,9 kg  12,5 kg
Veloped Tour  11,6 kg  12,2 kg  12,1 kg  12,7 kg 
Veloped Trek  12,5 kg  13,1 kg  13,0 kg  13,6 kg
Veloped Golf  14,0 kg  14,6 kg  14,5 kg  15,1 kg
Veloped Jakt  12,9 kg  13,5 kg  13,4 kg  14,0 kg

Velop
ed

 Sp
ort

Velop
ed

 Tou
r

Velop
ed

 G
olf

Velop
ed

 Trek

Velop
ed

 Jakt

All-Terrain Brake bromssystem • • • • •

Ihopfällningsmekanism i två steg • • • • •

Klätterhjulsteknologi • • • • •

Design för markkontakt • • • • •

Stads-/Terräng-läge • • • • •

Hjul med snabbkopplingar • • • • •

Bassits, 25 cm djup • • • •

Komfortsits, 30 cm djup •

Ergonomisk greppbåge • • • • •

Regnskydd korg • • • • •

Regnskydd sits och korg •

Reflexer, 5 st totalt • • • • •

Reflekterande 3M-ränder på sits •

Korg med dragkedjeförsedd ficka • • • • •

Golfbagar •

Gevärsväska •

Axelremsväska till sits •

Korgväska/Ryggsäck • •

Parkeringsbroms • • • • •

Färdbroms • • • • •

Luftfyllda däck • • • • •

Trionic Veloped är testad och godkänd enligt ISO 11199-2:2005; den gällande inter-
nationella standarden för rollatorer. Produkten är registrerad som ”Medicinteknisk 
produkt klass 1”och har CE-märkning. 10 års produktgaranti, slitagedelar omfattas ej.

Trionic Veloped – Teknisk information
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