e-drive
Het E-Drive rolstoel aandrijfsysteem is in te stellen voor passief, actief en sportief gebruik.
E-Drive maakt van de handbewogen rolstoel een elektrische
bedienbare rolstoel. Bedien de
rolstoel zelf met een joystick of
maak het de begeleider eenvoudig om de rolstoel te duwen
en zet de begeleidersbediening
aan.

Het E-Drive aandrijfsysteem is
toepasbaar op de meeste handbewogen rolstoelen. Kantelrolstoelen zijn voor het E-Drive
systeem geen probleem. Met
het E-Drive systeem beleeft de
gebruiker en uw omgeving mobiliteit op de meest mogelijke
manieren!

Voor elke rolstoelgebruiker
Elke rolstoelgebruiker zal de voordelen van E-Drive systeem ervaren. Voor zowel dagelijks gebruik als op het
werk, naar de winkel of thuis. De E-Drive biedt twee
soorten bedieningen; de joystick voor de gebruiker of de
begeleidersbediening. U kunt uw rolstoel zelf bedienen
doormiddel van de joystick of de grijphoepels. De begeleider kan uw rolstoel met behulp van de E-Drive begeleidersbediening voortbewegen. Als u geen gebruik wilt
maken van het elektrische systeem kunt u deze eenvoudig uitschakelen, de rolstoel kunt u dan voortbewegen
met de grijphoepels. De wielen zijn voorzien van een
quick-release as en door het lage gewicht kunt u de wielen eenvoudig meenemen.

Diverse uitvoeringen
U kunt het E-Drive systeem in een 20”, 22”, 24” of 26” uit-

Het E-Drive aandrijfsysteem is toepasbaar op de meeste

voering verkrijgen. Standaard wordt het E-Drive systeem

handbewogen rolstoelen.

geleverd met een joystickbesturing of een begeleidersbediening. De begeleidersbediening is los te bestellen
en eenvoudig toe te voegen aan het joystickbesturingssysteem. Door middel van een snelsluiting heeft u ook de
mogelijkheid de joystick te gebruiken als begeleidersbediening.

Universeel toepasbaar aandrijfsysteem
E-Drive is toepasbaar op grotendeels alle rolstoelen die
verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt. Hebt u een
opvouwbare, vast frame of kantelbare rolstoel, onze ruime keus uit bevestigingen maakt montage vrijwel altijd
mogelijk.
Verschillende rijprofielen
Wanneer de snelheid van 6 km/u te snel is kan het systeem langzamer worden geprogrammeerd naar een
minimale eindsnelheid van 2 km/u. Het E-Move systeem
versterkt de aanzet, het systeem zal niet gelijk naar een
maximale eindsnelheid gaan. De gebruiker kan binnen
en buiten over verschillende rijeigenschappen beschikken door middel van een extra schakelaar waardoor het
mogelijk is om 2 rijprogramma’s in het E-Move systeem te
programmeren.

Diverse
besturingen
Standaard wordt de E-Drive geleverd met een Joystick of een
begeleidersbesturing. Ook is het
mogelijk om beide besturingen
op een E-Drive systeem gemonteerd te hebben.

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

Drie
Programmeerbare
rijinstellingen rijprofielen

Eenvoudig uitneembaar door Quick
release as.

Zelfdiagnose

Vrij
loop

Laadtijd
2-3uur

Standaard 20 km
actieradius. Optioneel
een actieradius van
42 km.

Snelheid
0-6 km/u

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

Lader
Actieradius
100-240 V
42 km
0/60Hz
met Li-ion accu

Accu
monitor

NiMh
accu

Gewicht per wiel
6.4 kg.

Totaal
gewicht
16 kg

Gewicht
per wiel
6.4 kg

Diverse wegzwenkbare en vaste joystick
armen.

Gebruikersgewicht
125/150 kg
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Zitbreedte
Vliegtuig
15 mm gecertificeerde
extra
batterijen
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