
Gemakkelijk op te vouwen
De neXus 3 heeft een kruisframe 
waardoor deze snel, eenvoudig en 
zonder moeite in de breedte kan worden 
opgevouwen. Door de zachte ritssluiting 
van de meegeleverde tas vouwt deze 
gemakkelijk mee terwijl hij op de rollator 
bevestigd blijft. De rollator kan ingeklapt 
op zichzelf blijven staan en neemt 
daardoor minimale ruimte in. 
Het rechte en compacte kruisframe 
biedt veel stabiliteit en daardoor wordt 
het gemakkelijk met de neXus op stap 
te gaan. 
Het ergonomische rechte model zorgt 
er tevens voor dat de wielen niet ver 
uitsteken waardoor u veel loopruimte 
zult ervaren. De dubbel gelagerde 
voorvork garandeert soepel rijgedrag. 

Brede rugband en kabelvrij
De brede gepolsterde rugband van de 
neXus kan worden omgedraaid zodat 
u op twee manieren kunt gaan zitten. 
Het stevige  schuimkussen biedt een 
comfortabele rust mogelijkheid met een 
draagvermogen tot wel 200 kilogram.
Door het kabelvrije remsysteem behoort 
het blijven haken achter voorwerpen 
door remkabels tot het verleden. Dit 
nieuwe systeem zorgt voor jarenlang 
probleemloos gebruik. 
De anatomische remhendels liggen goed 
in de hand, zijn makkelijk te bedienen en 
door de rode bal goed zichtbaar. 
Er zijn vele accessoires leverbaar 
waardoor de neXus 3 nog beter op uw 
wensen aansluit!   

De neXus 3 staat gegarandeerd voor 
uren veilig wandelplezier 
en is MDR gecertificeerd als medisch 
hulpmiddel.

Onze populaire klassieker
Onze klassieker opnieuw uitgevonden! De populaire 
‘lichtgewicht’ loophulpmiddelen van de neXus-serie
zijn innovatieve rollators van hoge kwaliteit.

Kabelloze rem 
 

Brede rugband 
 

Drie zithoogtes

neXus 3

Mobility Aids       Hygiene Convertible ChairsLifting SolutionsLifting Solutions   Healthcare Beds  



Human Care NL
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 412 171
info.nl@humancaregroup.com

We improve freedom of movement 
and quality of care for people.”

Technische specificaties

Dienblad
Praktisch voor het 
meenemen van kleine 
items. Maximale lading 
2 kg. Artikelnummer: 
93316.

Drempelhulp
Maakt het gemakkelijk om 
de rollator over een drempel 
of stoeprand te kantelen. 
Artikelnummer: 93315.

Harde mand
Voor het vervoeren 
van bijvoorbeeld 
boodschappen. Maximale 
lading 5kg. 
Artikelnummer: 4510.

Stokhouder 
Altijd uw stok of paraplu 
bij de hand.
 Artikelnummer: 93317.

Identificatielabel
Groen. Te bevestigen aan 
de rollator in seconden 
voor het herkennen 
van uw rollator. Artikel-
nummer 90393.

Accessoires

www.humancaregroup.com

Anatomische remgrepen 
De anatomische 
remgrepen zijn gemakke-
lijk en comfortabel in 
gebruik.

Gewatteerde rugband
Comfortabele steun in 
de rug tijdens het zitten. 
Kan in twee richtingen 
worden omgedraaid en 
wordt meegeleverd met 
de rollator.

Zitting met schuimkus-
sen 
Biedt een comfortabele 
zitplaats tijdens het 
lopen.

Gebruik

Bekerhouder
Bevestigt in seconden 
zonder gereedschap. 
Geschikt voor standaard 
fles en beker. 
Artikelnummer: 90394

Stoffen tas 
Lichte tas die kan worden 
opgevouwen met het 
mobiliteitshulpmiddel. 
Maximale capaciteit 5kg  

Rem vertrager 
Voorkomt dat de rollator 
te snel beweegt en maakt 
een gecontroleerde 
loopsnelheid mogelijk.
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Artikelnaam Artikelnummer Hoogte handvat 
(Min - Max)

Zithoogte Totale breedte Breedte tussen 
handgrepen

Afstand tussen 
achterwielen

Wielmaat Productgewicht

neXus 3 Extra laag 
 

470018 78 cm - 86 cm 48 cm  
 

58 cm  45 cm 47 cm  20 cm x 3 cm 7.6 kg 

neXus 3 Laag  
 

470022 78 cm - 93 cm 56 cm  58 cm 45 cm 47 cm  20 cm x 3 cm 7.7 kg

neXus 3 Standaard  
 

470024 83 cm - 101 cm 61 cm 58 cm  45 cm 47 cm  20 cm x 3 cm 7.8 kg

Maximaal gebruikersgewicht: 200 kg


