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Easy Wheel
mechanische
hoepelondersteuning
Easy Wheel is een mechanisch
aandrijfsysteem voor de handbewogen rolstoel. Tijdens het
rijden zorgt Easy Wheel voor
ongeveer 50% van de energie
die nodig is om met de stoel te
rijden.

Easy Wheel voor elke rolstoelgebruiker!

Easy Wheel vrijwel altijd mogelijk. Het Easy Wheel is eenvou-

Een uniek systeem voor de rolstoelgebruiker met pijnklach-

dig te demonteren door middel van een quick release as. De

ten of verminderde kracht, die zichzelf voortbeweegt. Als

Easy Wheels zijn mechanisch, dus zonder gebruik van accu’s

u bij het voortbewegen van uw rolstoel met Easy Wheels

en laders.

dezelfde kracht gebruikt als bij een gewone handbewogen
rolstoel, zult u merken dat u dankzij het Easy Wheel systeem

Easy Wheel in diverse uitvoeringen!

makkelijker voortbeweegt. Uw rolstoel rijdt lichter, u ge-

Om er voor te zorgen dat u de juiste zithoogte kunt behou-

bruikt minder kracht en u hebt minder kans op lichamelijke

den zijn de Easy Wheels leverbaar in verschillende maten.

klachten.

Voor de lage trippeluitvoering kunt u gebruik maken van de
20” wielen. De overige standaard maten zijn 22”, 24” en 26”.

Easy Wheel universeel toepasbaar!

De Easy Wheels kunnen worden voorzien van verschillende

Easy Wheel is toepasbaar op 99% van de rolstoelen die ver-

soorten grijphoepels. De standaard uitvoering wordt gele-

krijgbaar zijn op de Nederlandse markt. Of u nu een opvouw-

verd met aluminium grijphoepels. Optioneel zijn ook vinyl,

bare, vast frame of kantelbare rolstoel heeft, onze ruime keus

nylon of foam gecoate hoepels te verkrijgen.

in diverse bevestigingen en wielmaten maakt montage van

Voorzien van Quick
release as.

Compact, licht van
gewicht, per wiel
3,9 kg.

Zitbreedte maximaal
+1 cm.

Verkrijgbaar in de
bandenmaten 20”, 22”,
24”, 26”.

Gebruikersgewicht
maximaal 125 kg.

Kanaalstraat 27, 9301 LP Roden | Tel.: +31(0) 85 87 86 144 | info@mobilityproducts.nl | www.mobilityproducts.nl

Ook bruikbaar met
een los aandrijfsysteem.

