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Twist T2 en Twist T4
De nieuwe compacte rolstoel met extreme vaardigheden. De nieuwe generatie Twist T elektrische rolstoel 
brengt u op plaatsen die u voorheen voor  onmogelijk achtte.  Met een snelheid van maximaal 15 km per 
uur, secure wendbaarheid en compacte afmetingen is de Twist T serie de meest allround rolstoel en zijn tijd 
ver vooruit. Of u nu binnen of buiten rijdt: de Twist T serie voelt zich overal thuis.



Twist T2 - 2-wheel-drive

De Twist T2 is een tweewiel midden aangedreven rolstoel met een 
maximale snelheid van 15 km per uur. Door de kleine omvang en 
uitgekiende plaatsing van de aandrijfwielen in het midden van de Twist 
T2, draait deze om zijn eigen as heen. Manoeuvreren en draaien in 
kleine ruimtes is met de T2 geen probleem. Met de speciale H-Flex 
voorvorken kunt u gemakkelijk over drempels en verhogingen rijden.
De Twist T2 heeft meerdere standaard ziteenheden of  geheel naar uw 
wens maken wij een specifieke zitoplossing die het beste bij u past.
Het is mogelijk een upgrade te maken van T2 uitvoering naar een
T4 4-wheel-drive uitvoering.

Twist T4 - 4-wheel-drive

De Twist T4 is een vierwiel aangedreven rolstoel met een maximale 
snelheid van 15 km per uur. Ondanks zijn 4 wielen is ook de T4 
een uiterst compacte rolstoel die om zijn eigen as draait. Door de 4 
wielaandrijving kunt u grotere obstakels gemakkelijk overwinnen en 
is ook een wandeling in het bos of door de sneeuw geen probleem.  
Door de Softtrack kinbesturing is het mogelijk om stootvrij obstakels te 
overwinnen.  De T4 helpt u als het ware in slow-motion over moeilijk 
begaanbare obstakels en voetpaden.

Optie en aanpassingen, af fabriek veel mogelijkheden.

De Twist T2 en T4 hebben een grote selectie van zitoplossingen o.a.  
onze nieuwe generatie“Aero-Ergo” een ergonomische hightech zitting 
en rug en een biomechanische zitting. Eventueel  maken wij geheel naar 
wens een specifieke zitoplossing die het beste bij u past.
De Twist T2 en T4 bieden veel opties en accessoires zoals elektrische 
beensteunen met lengtecompensatie eendelig of gedeeld, zitlift, docking 
systeem voor vastzetten in auto als bestuurder of passagier, elektrische 
hoofdsteun en meer voor uw gemak.

Technische gegevens:
 T2 T4
Totale breedte: 60-63 cm 66 cm
Zitbreedte instelbaar: 25-58 cm 25-58 cm
Zitdiepte instelbaar: 20-49 cm 20-49 cm
Lengte zonder beensteunen: 91 cm 106,5 cm
Lengte met beensteunen: 103 cm 113,5 cm
Minimale zithoogte: 42 cm 42 cm
Maximale gebruikersgewicht: 140 kg 140 kg
Hoogte met ingeklapte rug: 91 cm 91,5 cm

 T2 T4
Actieradius 56 ah accu's: 35 km 30 km
Actieradius 73 ah accu's: 45 km 40 km
Snelheid instelbaar maximaal: 15 km/u 15 km/u
Zithoogte electrisch verstelbaar: 42-74 cm 42-74 cm
Zithoek electrisch verstelbaar: 0-30 0-30
Maximale helling: 17% 17%
Obstakeloverwinning: tot 10 cm tot 12 cm
Auto docking systeem: ja ja

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

Testen ISO7176/EN12184 volgen.


