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TUOTETIEDOT TROJA XS TROJA S TROJA M

Tuotekoodi 815420 815410. 815400

Suositeltu käyttäjän pituus 125–160 cm 135–170 cm 150–200 cm

Käyttäjän maksimipaino 80 kg 165 kg

Korin kapasiteetti 5 kg / 11 l 10 kg / 20 l 10 kg / 20 l

Kahvojen korkeus 67–79 cm 71–86 cm 78–100 cm

Kahvat Anatomiset

Käyttöjarrun etäisyys kahvasta 6,5 cm

Kahvojen etäisyys toisistaan 37 cm 47 cm

Istuimen leveys 36 cm 45,5 cm

Istuimen korkeus 52 cm 55 cm 63 cm

Kääntöympyrän halkaisija 79 cm 84 cm 84 cm

Maksimikorkeus 80 cm 87 cm 101 cm

Maksimileveys 52 cm 60 cm

Maksimipituus 65 cm

Etu- ja takapyörien halkaisija 200 mm

Etu- ja takapyörien leveys 36 mm

Mitat kokoontaitettuna (P × L × K) 65 × 24 × 65 cm 65 × 24 × 74 cm 65 × 24 × 80 cm

Kokonaispaino (sis. pyörät ja kori) 6,1 kg 6,6 kg 6,8 kg

Troja on lunastanut paikkansa kestävänä rollaattorina. Sen ra-
kenne on yksinkertainen, kevyt ja tukeva. Se laitetaan kokoon 
sivusuunnassa vain yhdestä kahvasta nostamalla. Avattaessa 
runko lukittuu automaattisesti. Kahvojen putki on profiilia, jo-
ten kahvat ovat aina suorassa eivätkä voi kääntyä sivuun. 

Kahvojen korkeuden asettaminen on helppoa eikä kiristämi-
seen vaadita sormivoimia, koska lukitusruuvi menee turval-
lisesti syvälle profiiliputken sisään. Kahvojen muistipala hel-
pottaa korkeussäätämistä. Kun korkeus on kerran säädetty, 
kahvat palaavat siihen takaisin nostamalla.

Varustukseen kuuluu kori ja istuin. Rollaattorin istuin on jous-
tava ja tukeva. Istuimen muotoilu ja verkkomainen rakenne 
mahdollistavat sen, että käyttäjä pääse kävellessä lähelle is-
tuinta ja hahmottaa omat jalkansa. Hygieeninen istuinmateri-
aali ei ime nesteitä ja on helppo pitää puhtaana. 

Käsijarrut ovat erittäin kevyet ja helppokäyttöiset. Takaput-
kissa on poljin, jonka avulla etuosaa voi keventää esimerkiksi 
katukivetystä ylitettäessä. 36 mm leveät renkaat on kuulalaa-
keroitu ja niiden halkaisija on 200 mm. 

Rakenne on suunniteltu ja valmistettu Norjan vaativin oloihin. 
Alumiininen runko soveltuu erityisen hyvin vaihteleviin läm-
pötiloihin ja olosuhteisiin. Rungon valetut osat ovat lasikuidul-
la vahvistettua nylonia.
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