
Gemino 30 SpeedControl. Maksimoitua turvallisuutta kävellessä. 
Etsittekö rollaattoria, joka tarjoaa suurimman mahdollisen turvallisuuden kävellessä? Silloin uudella ja 
innovatiivisella jarrutusjärjestelmällä varustettu Gemino 30 SpeedControl on juuri se mitä tarvitsette. Tässä 
rollaattorissa yhdistyvät palkitun Gemino 30 –mallin edut suuriin terapeuttisiin hyötyihin. Takapyörien 
keskipakoisjarrut kytkeytyvät automaattisesti päälle, mikäli ilmenee äkillistä nopeuden nousua. Pyörissä ei 
ole havaittavaa vastusta alhaisella nopeudella tai ylös kaltevaa pintaa käveltäessä. Dynaamisen 
jarrutuksen hallinnan ansiosta kävely on tasaista ja seisomisryhti on parempi. Tasaista kävelyä tehostavan 
ominaisuutensa johdosta SpeedControl on myös erinomainen 
väline kävelyharjoitteluun – aikuisille ja lapsille! 

GeMino30
SpeedControl

KOLMITASOINEN JARRUTUS



Maksimaalinen turvallisuus

Kolmitasoisen jarrutuksen sisältävän innovatiivisen 
SpeedControl-järjestelmän ansiosta käyttäjä 
saavuttaa kävellessään täydellisen turvallisuuden 
tunteen. Nopeuden kiihtyessä rollaattori jarruttaa 
automaattisesti, jolloin suora ryhti ja tasainen käynti 
säilyvät. SpeedControl edistää tasaista kävelyrytmiä, 
varmistaa käyttäjän kävelevän lähempänä rollaattoria 
ja estää rollaattoria ajautumasta pois, mikä auttaa 
ehkäisemään kaatumisia.
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MITAT GEMINO 30 
SpeedControl

Gemino 30M 
SpeedControl

Gemino 30S 
SpeedControl

Käyttäjän maksimipaino                  kg 100 100 100

Suositeltu käyttäjän pituus                 cm 150-200 135-170 125-165

Korin suurin kuormitettavuus                            kg 5 5 5

Kokonaispituus                    cm 65 65 68

Kokonaisleveys                     cm 60 60 55

Paino ilman koria (korin kanssa)        kg    8.5 (8.7) 8.4 (8.6) 8.0 (8.2)

Työntökahvojen välinen leveys                          cm 47 47 42

Istuinkorkeus                    cm 62 55 48

Kokonaiskorkeus                    cm 78-100 69-88 65-77

Kokonaiskorkeus kokoontaitettuna                   cm 80 76 69

Kokonaispituus kokoontaitettuna                      cm 65 65 68

Kokonaisleveys kokoontaitettuna                     cm 23 23 23

Etupyörien läpimitta                  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6

Takapyörien läpimitta                  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6

SUORITUSKYKY
Kääntösäde (ISO 7176-5)                     cm 84 84 79
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pinkki

EN 12182

ISO 11199-2

Kuka hyötyy Gemino 30 SpeedControlista?

Innovatiivinen SpeedControl-jarrutusjärjestelmä on suunniteltu lisäämään rollattorin 
käyttäjille turvallisuuden tunnetta samanaikaisesti tasaisempaa, ryhdikkäämpää 
kävelyä edistäen. 

Hyötyä saavat etenkin henkilöt, joiden kävely on epävarmaa, kuten MS- tai 
Parkinsonin taudista kärsivillä ihmisillä usein on. Se on myös erinomainen ratkaisu 
henkilöille, joiden opeteltava kävelemään (uudelleen) – aikuisille ja lapsille.

SpeedControl-jarrutusjärjestelmä on saatavissa myös valinnaisvarusteena kaikkiin 
Gemino 30 ja Gemino 30 Walker -malleihin. 
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Kävelyharjoittelun oiva apu

Ainutlaatuinen kyky tehdä kävelystä tasaisempaa 
kontrolloitua vastusta tarjoamalla tekee Gemino 30 
SpeedControlista erittäin sopivan henkilöille, joiden 
täytyy oppia uudelleen kävelemään. Kyse ei tällöin 
ole pelkästään turvallisuudesta vaan myös rollaattorin 
tarjoamasta ohjauksesta. Jarrutustasoja voidaan 
käyttää rollaatorin säätämiseen käyttäjän 
kehittymisen mukaan hänen kuntoutusharjoittelunsa 
aikana.

Myös lapsille

Gemino 30 S SpeedControl antaa lapsille 
mahdollisuuden tutkia maailmaa täysin turvallisesti. 
Menossa leikkipuistoon sisarusten kanssa? Vai 
mieluummin jäätelölle kavereiden kanssa! Dynaaminen 
jarrutusjärjestelmä tekee kävelyharjoitelusta hauskaa!

100 % Gemino

Gemino 30 SpeedControl tarjoaa kaikki Handicaren 
palkitun Gemino 30 –rollaattorin edut. 100 % laatua, 
mukavuutta, turvallisuutta ja tyyliä. Ja laaja 
lisävarusteiden valikoima helpottaa mukauttamista 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Maahantuonti ja myynti:
ALGOL TREHAB OY
PL 13 (Karapellontie 6)
02611 Espoo
Puh: (09) 5099 331
Sähköp: algol-trehab@algol.fi
www.algoltrehab.fi




