Product informatie Roltec Vision
Achterwiel aangedreven - Binnen en buitengebruik

De Roltec Vision is een degelijke achterwiel
aangedreven elektrische rolstoel.
Met zijn 13 km/h motoren en instelbare
vering bent u in staat om comfortabel en
snel grotere afstanden af te leggen.
De R-net elektronica met gyroscoop is
individueel programmeerbaar en zorgt voor
een soepel rijkarakter.
Door de robuuste constructie en uniek lage
zithoogte is de Vision de ultieme elektrische
rolstoel voor vervoer in de auto. Hij is
hiervoor getest met een Dahl docking station
en beschikt over het crashtest certificaat.
De voordelen van een lage zithoogte bij
meubilair of een keuken zult u begrijpen.
Maar heeft u ook gedacht aan situaties
waarbij er een orthese of geveerde zitunit op
de rolstoel gemonteerd moet worden? Bij de
Roltec stoelen blijft de zithoogte van een
dergelijke combinatie nog op een acceptabel
niveau.
Voor zwaardere gebruikers is er ook een
Vision Heavy Duty beschikbaar.
Versterkt op diverse punten en voorzien van
krachtige 9 km/h motoren.
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Technische specificaties Roltec Vision
Distributeur:
Commandeur RT
Graanmarkt 13
1681 PA Zwaagdijk
Tel: 0228-568080

EN 12184
ISO 7176-19
ISO 10542-5

info@commandeurrevalidatietechniek.nl

Afmetingen:
Totale lengte

1150 mm

Lengte zonder beensteunen

815 mm

Breedte

650 mm

Bodemvrijheid

80 mm

Minimale zithoogte (bovenkant zitframe in 0 graden)

370 mm

Minimale zithoogte (bovenkant zitframe in -7 graden)

310 mm

Minimale zithoogte incl. zitkussen (in 0 graden)

460 mm

Elektrische verstellingen:
Elektrische hoog-laag verstelling (slag)

350 mm

Elektrische kantelverstelling (vanaf -7 graden)

40 graden

Elektrische rughoekverstelling van 90 tot 135 of 175 graden
Elektrische beensteunen : centraal of elektrische comfort beensteunen

Afmetingen van het zitsysteem:
Zitbreedte instelbaar van 340 mm tot 540 mm
Zitdiepte instelbaar van 300 mm tot 600 mm
Armleggerhoogte instelbaar van 200 mm tot 320 mm

Gewichten:
Maximaal gebruikersgewicht

150 kg (HD 200 kg)

Max. gebruikersgewicht (bij elektrische hoog laag verstelling) 130 kg (HD 200 kg)
Gewicht van de rolstoel

130 kg (HD 160 kg)

Snelheid en actieradius:
Snelheid

13 km/h (HD 9 km/h)

Actieradius met 50 Ah accu's (bij 10 km/h)

40 km (HD 35 km)

Actieradius met 70 Ah accu's (bij 10 km/h)

55 km (HD 50 km)

