


LIBERTY GEEFT
VRIJHEID
Eindelijk, een opvouwbare en eenvoudig meeneembare rolstoel, geschikt 
voor zowel duwen als zelfrijden met kantelverstelling!

ZITTEN

RIJDEN
De Liberty is ontworpen zodat deze door de gebruiker 
zelf kan worden aangedreven. Dit kan zowel met de 
hand op de hoepels, met de voeten door middel van 
trippelen of door een combinatie van beide. De hoogte 
van de Liberty aan de voorzijde blijft gelijk ongeacht 
de hoek waarin de Liberty wordt gekanteld. Hierdoor 
kunt u eenvoudig de gewenste kantelhoek voor iedere 
situatie kiezen. 

Iedereen wisselt onbewust gedurende de dag van 
zithouding. Of het nu gaat het verleggen van de druk 
op het zitvlak, de juiste houding aannemen voor 
specifieke activiteit of gewoon om even te rusten, 
het is allemaal mogelijk met de Liberty. Door het 
kantelmechanisme dat voorzien is van traploos 
instelbare gasveren is het veranderen van de zithoek 
zeer eenvoudig en kan altijd de gewenst zitpositie 
worden aangenomen.  



MEENEMEN
De Liberty is de enige rolstoel met kantelverstelling 
voor volwassenen die kan worden opgevouwen en 
eenvoudig vervoerd kan worden in de kofferbak 
van een auto. Wilt u een nog kleiner pakket? Kies 
de optionele opklapbare rugleuning. Met een 
transportgewicht van minder dan 12 kilo is dit de 
lichtste kantelbare rolstoel voor volwassenen. De 
Liberty geeft u de vrijheid om eruit te gaan! 



* 16x16 met vaste rugleuning, zonder armleuningen, beensteunen en 
achterwielen. 
** De Liberty FT is alleen ISO7176-19 getest met neerklapbare rugleun-
ing.

Kantel Bereik:

Zitbreedte:

Zitdiepte:

Zithoogte:

Transport Gewicht*:

Maximaal Gebuikersgewicht:

ISO 7176 -19 Crashtest **:

0° - 20°

36 - 56 cm

36 - 51 cm

33 - 51 cm

11.7 kg

113 kg

Ja

Zitbreedte, zitdiepte, rughoogte, zithoogte en 
zwaartepunt zijn eenvoudig instelbaar. Het herinzetten 
of het aanpassen van de Liberty is daardoor erg 
eenvoudig. 

Door het modulaire ontwerp van de Liberty zijn in de meeste 
gevallen geen extra onderdelen nodig om essentiële zaken zoals 
zitbreedte, zitdiepte en zithoogte aan te passen.

MODULAIR DESIGN

SPECIFICATIES

Snel de stoel nodig? Door het modulaire 
ontwerp zijn er 165 configuraties beschikbaar 
binnen het Quick Ship programma. 
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