
Knijp remmen in en beweeg de 
rollator op achterwielen langzaam 
voor- en achteruit (1).De remmen 
werken als de wielen blokkeren, soms 
glijden gladde wielen op een gladde 
ondergrond.

Controleer op vergelijkbare wijze ook 
de parkeerstand, meestal door de 
remgrepen naar beneden te drukken 
(2). De parkeerstand is belangrijk als 
mensen op hun rollator zitten, bij het 
opstaan van een stoel of als de rolla-
tor meegaat in bijvoorbeeld openbaar 
vervoer of rolstoelliften.

Controleren

›   De kabelspanner zit halverwege 
de remkabel. Soms is er een extra 
stelmogelijkheid bij de handgreep.

›   Draai eerst de borgmoer los (1).

›   Draai de kabelspanner verder uit 
tot de ruimte tussen remblok en 
wiel ca. 2 mm is. Het wiel moet bij 
open rem nog vrij kunnen draaien.

›   Draai de borgmoer weer aan. 

Afstellen

 Modellen waarbij de 
kabelspanner halverwege 
de remkabel zit.

Modellen waarbij de kabel-
spanner geplaatst is op het 

frame bij het achterwiel. 

›   De inbusbout om de remmen mee 
te verstellen is geplaatst aan het 
ondereind van het frame bij het 
achterwiel.

›   Draai met een inbussleutel M5 
(meegeleverd) de bout met de klok 
mee om hem strakker af te stellen, 
tot de tuimte tussen rem en wiel 
ca. 2 mm is. Het wiel moet bij open 
rem nog vrij kunnen draaien.

›   De kabelspanner is geplaatst op de 
frame bij het achterwiel.

›   Draai eerst de borgmoer los (1).

›   Draai de kabelspanner (2) verder 
uit tot de ruimte tussen remblok 
en wiel ca. 2 mm is. Het wiel moet 
bij open rem nog vrij kunnen 
draaien.

›   Draai de borgmoer weer aan. 

Wanneer de kabelstelbout al op 
maximale afstand staat en de rem-
men nog steeds niet goed werken, 
schuif dan de schroefnippel aan het 
eind van de kabel op. Draai wel eerst 
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