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De kleine rolstoel met grote vaardigheden
De Turbo Twist 2 is een rolstoel met een uiterst goed gevoel voor de wensen van de gebruiker. Door zijn
compacte design, goede plaatsing van de aandrijfwielen en de H-Flex geveerde voorvorken reageert de
Turbo Twist 2 feilloos op elke beweging die u maakt met de joystick. Of u nu binnen of buiten wil rijden,
de Turbo Twist 2 voelt zich op elk oppervlak thuis.

Turbo Twist 2 dé rolstoel voor binnen en buiten!
Door de plaatsing van de aandrijfwielen in het midden van de rolstoel,
draait de Turbo Twist 2 om zijn eigen as en kunt u kort manoeuvreren in
kleine ruimtes. Zodra u naar buiten gaat zal u de uitstekende werking
van de H-Flex voorvorken gaan vernemen en is geen obstakel meer een
probleem voor u. Met deze H-Flex voorvorken kunt u gemakkelijk over
drempels en verhogingen rijden.
De Turbo Twist 2 eigenschappen
Buiten zijn uitstekende rijgedrag, zeer lage zithoogte, hoge snelheid 14
km/u en grote actieradius heeft de Turbo Twist 2 u uiteraard nog veel
meer te bieden. Standaard is de rolstoel voorzien van een elektrische
zitlift en kantelverstelling. Door de onafhankelijk van elkaar verende
beensteunen, verende aandrijfwielen en verende voorvorken zal u
comfortabel in de Turbo Twist 2 rijden. De hardheid van alle verende
elementen in de rolstoel zijn in te stellen aan uw persoonlijke wensen.
Met de duidelijke PG joystick kunt u eenvoudig uw zithoek, rug-,
beensteunen, hoofdsteun, lift en andere toepassingen besturen. De
flexibele led-verlichtingunits zullen bij een botsing meebuigen waardoor
dezen zeker een stootje kunnen hebben.
Turbo Twist 2 voor jong en oud!
De Turbo Twist 2 geschikt voor jong en oud door de Micro, Junior en
Volwassenen ziteenheid. De Turbo Twist 2 is in te stellen op iedere
gewenste zitbreedte en zitdiepte. Elke ziteenheid is in breedte en
diepte instelbaar. Op de ziteenheid kan iedere gewenste rugpolstering
en zitkussens gemonteerd worden, ook een orthese is eenvoudig te
monteren op de zitunit.
Turbo Twist 2 aanpassingen
Optioneel hebben wij een heel pakket aan opties en accessoires
zoals werkbladen met geïntegreerde omklapbare joystick, opklapbare
armsteunen, elektrisch verstelbare hoofdsteun enz. Ook kunnen wij
specifieke aanpassingen voor u maken.

Technische gegevens:
Totale breedte
Zitbreedte instelbaar
Totale lengte zonder beensteunen
Zitdiepte instelbaar
Totale lengte met beensteunen
Maximaal gebruikersgewicht
(Op aanvraag)
Totale hoogte
Actieradius 56 ah accu’s
Actieradius 73 ah accu’s

60 - 63 cm
25 – 58 cm
89 cm
20 – 55 cm
112 cm
140 kg
(200 kg)
98 cm
35-40 km
55-60 km

Transport hoogte
Snelheid
Zithoogte standaard (vast)
Accu’s
Maximale helling
Obstakel hoogte
Zithoogte lift 1
Zithoogte lift 2
Zithoogte lift 3

70 cm (ingeklapte rug)
0 km tot 14 km/u
42 of 46 cm
56 of 73 ah
17%
circa 10 cm
42 naar 57 cm
42 naar 65 cm
44 naar 73 cm
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