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batterijen

Zitbreedte
15 mm
extra

Lader
100-240 V

0/60Hz

Laadtijd
2-3uur

Snelheid
0-6 km/u

Actieradius
35 km

met Li-ion accu

Gebruikers-
gewicht

125/150 kg

Gewicht
per wiel

6.4 kg bij 24”

Totaal
gewicht

16 kg

Programmeerbare
rijinstellingen
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E-Drive Plus

Het E-Drive Plus rolstoel aan-

drijfsysteem is in te stellen voor 

passief, actief en sportief ge-

bruik. E-Drive Plus maakt van 

de handbewogen rolstoel een 

wendbare en smalle elektrische 

bedienbare rolstoel. 



Voor elke rolstoelgebruiker

Elke rolstoelgebruiker zal de voordelen van het E-Drive 

Plus systeem ervaren. Voor zowel dagelijks gebruik als op 

het werk, naar de winkel of thuis. De E-Drive Plus biedt 

drie soorten bedieningen; de joystick voor de gebrui-

ker, de standaard begeleidersbediening of de intuïtieve 

begeleidersbediening. De gebruiker kan de rolstoel zelf 

bedienen door middel van de joystick of de grijphoepels. 

De begeleider kan de rolstoel met behulp van de E-Drive 

Plus begeleidersbediening voortbewegen. De optionele 

intuïtieve begeleidersbediening beweegt de rolstoel op 

natuurlijke wijze mee met de begeleider. De wielen zijn 

voorzien van een quick-release as en door het lage ge-

wicht eenvoudig te demonteren en mee te nemen.

De belangrijkste kenmerken van de E-Drive Plus

• Licht en makkelijk mee te nemen met QR-assen

• Joystickbesturing voor gebruiker

• Standaard begeleidersbediening

• Intuïtieve bediening voor begeleider;

 de rolstoel beweegt natuurlijk mee met de begeleider

• Beide bedieningen te monteren op één systeem

• Instelbare rijprogramma’s

• Toepasbaar op de meeste handbewogen rolstoelen

• Geschikt voor binnen- en buiten gebruik

• Verkrijgbaar in maten 16”, 20”, 22”, 24”, 25” & 26”

Rijeigenschappen

De E-Drive Plus met joystickbesturing is te programme-

ren als een elektrische rolstoel. Programmeren kan via 

een bluetooth dongel met Windows of onboard door 

middel van toetscombinaties.

• Snelheid van 0 - 6 km/uur

• Acceleratie

• Remgevoeligheid

• Draaisnelheid

• Joystick reactiesnelheid

• 3 programma’s: Sport, Standaard of Soft
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Vrij
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Drie
rijpro�elen

NiMh of 
Lithium 

accu

Zelf-
diagnose

Accu
monitor

Vliegtuig
gecerti�ceerde

batterijen

Zitbreedte
15 mm
extra

Lader
100-240 V

0/60Hz

Laadtijd
2-3uur

Snelheid
0-6 km/u

Actieradius
18 of 32 km

(ISO 7176-4)

Gebruikers-
gewicht

125/150 kg

Gewicht
per wiel

6.4 kg bij 24”

Totaal
gewicht

16 kg

Programmeerbare
rijinstellingen

Compact, licht van 
gewicht. Verkrijgbaar 
in 16”, 20”, 22”, 24” 
en 26”. 

Eenvoudig uitneem-
baar door Quick 
release as.

Standaard 18 km 
actieradius. Optioneel 
een actieradius van 
32 km. (conform ISO 7176-4)

Accutas aan rug, 
onder zitting of vast 
aan het wiel.

Gewicht per wiel 
6.4 kg.

Diverse wegzwenk-
bare en vaste joystick 
armen.
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Diverse
besturingen
Standaard wordt de E-Drive ge-

leverd met een Joystick of een 

begeleidersbesturing. Ook is 

het mogelijk om beide bestu-

ringen op een E-Drive systeem 

gemonteerd te hebben. Met de 

optionele intuïtieve begeleiders-

bediening beweegt de rolstoel 

op natuurlijke wijze mee met de 

begeleider.




